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ΕΙΣΑΓΩΓΗ				

Το	 Υπουργείο	 Οικονομίας,	 Υποδομών,	 Ναυτιλίας	 &	 Τουρισμού	 με	 την	 με	 αριθμό	 πρωτ.	
81168/ΕΥΣΣΑ	 1796/30-7-2015	 εγκύκλιό	 του	 με	 θέμα	 τον	 «Σχεδιασμό,	 υλοποίηση	 και	
παρακολούθηση	 των	 Ολοκληρωμένων	 Χωρικών	 Επενδύσεων	 (ΟΧΕ)	 ως	 εργαλεία	 Ολοκληρωμένης	
Χωρικής	 Ανάπτυξης	 των	 Επιχειρησιακών	 Προγραμμάτων	 της	 Προγραμματικής	 περιόδου	 2014-
2020»,	καθόρισε	τους	όρους	και	τις	προϋποθέσεις	για	την	εφαρμογή	αναπτυξιακών	στρατηγικών	σε	
συγκεκριμένες	χωρικές	ενότητες.	

Ο	Ολοκληρωμένος	 χαρακτήρας	 του	Επιχειρησιακού	Σχεδίου	θα	πρέπει	 να	 εξασφαλίζεται	από	 την	
συμπληρωματικότητα	 των	προτεινόμενων	δράσεων,	 οι	 δε	στόχοι	 της	 κάθε	περιοχής	παρέμβασης	
θα	πρέπει	να	ενσωματώνουν	στην	στρατηγική	τους	την	βελτίωση	της	οικονομικής	κατάστασης	και	
της	 απασχόλησης,	 η	 βελτίωση	 με	 κοινωνικούς	 όρους	 της	 ποιότητας	 ζωής	 των	 πολιτών	 και	 η	
διατήρηση	 του	 φυσικού	 και	 δομημένου	 περιβάλλοντος	 με	 βάση	 την	 αειφόρο	 προσέγγιση	 της	
αναπτυξιακής	διαδικασίας.	

Βάσει	του	θεσμικού	πλαισίου	των	Ευρωπαϊκών	Διαρθρωτικών	και	Επενδυτικών	Ταμείων	(ΕΔΕΤ)	και	
του	 σχεδιασμού	 των	 Επιχειρησιακών	 Προγραμμάτων,	 οι	 Ολοκληρωμένες	 Χωρικές	 Επενδύσεις	
διακρίνονται	σε:	

• Ολοκληρωμένες	Χωρικές	Επενδύσεις	για	Βιώσιμη	Αστική	Ανάπτυξη,	και	

• Ολοκληρωμένες	Χωρικές	Επενδύσεις	για	περιοχές	εκτός	αυτών	που	προβλέπονται	από	τις	ΟΧΕ	
Βιώσιμης	Αστικής	Ανάπτυξης	

Ως	προς	τις	αστικές	περιοχές	,	προτεραιότητα	δίνεται	κυρίως	στα	αστικά	κέντρα	των	πρωτευουσών	
των	 Περιφερειών,	 ενώ	 σε	 μεμονωμένες	 περιπτώσεις	 	 επιλέγονται	 λειτουργικές	 περιοχές	 με	
πληθυσμό	άνω	των	70.000	κατοίκων,	όπως	στην	Περιφέρεια	Θεσσαλίας	με	επιλογή	των	δύο	δήμων	
Λάρισας	και	Βόλου.	

	

1.	Θεσμικό	πλαίσιο	για	Ολοκληρωμένες	Χωρικές	Επενδύσεις	

ΘΕΣΜΙΚΟ	ΠΛΑΙΣΙΟ	

Γενικός	Κανονισμός	περί	καθορισμού	κοινών	διατάξεων	για	τα	ΕΔΕΤ	1303/2013:	

• Άρθρο	15	(2)	(α)	(i)	περί	του	περιεχομένου	της	Εταιρικής	Σχέσης	σε	ότι	αφορά	στις	

ολοκληρωμένες	χωρικές	επενδύσεις,	

• Άρθρο	36,	νομική	βάση	της	χρήσης	των	ΟΧΕ,	

• Άρθρο	96	(3)	(β,	γ)	περιεχόμενο	των	Επιχειρησιακών	Προγραμμάτων	σε	ότι	αφορά	στις	ΟΧΕ,	

• Άρθρο	123	(6)	(7)	περί	του	ορισμού	Ενδιάμεσου	Φορέα	

• Παράρτημα	Ι	(3.3)	ενθάρρυνση	ολοκληρωμένων	προσεγγίσεων	

• Παράρτημα	Ι	(6)	ρυθμίσεις	για	να	αντιμετωπιστούν	καίριες	εδαφικές	προκλήσεις	
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Ειδικότερα	για	τη	Βιώσιμη	Αστική	Ανάπτυξη	 :	

ΘΕΣΜΙΚΟ	ΠΛΑΙΣΙΟ 

Κανονισμός	Ευρωπαϊκού	Ταμείου	Περιφερειακής	Ανάπτυξης	(ΕΤΠΑ)	1301/2013:	

• Άρθρο	5	περί	επενδυτικών	προτεραιοτήτων,	

• Άρθρο	7	περί	βιώσιμης	αστικής	ανάπτυξης,	

• Άρθρο	8	περί	καινοτόμων	δράσεων	στον	τομέα	της	βιώσιμης	αστικής	ανάπτυξης,		

• Άρθρο	9	περί	δικτύου	αστικής	ανάπτυξης.	

Κανονισμός	Ευρωπαϊκού	Κοινωνικού	Ταμείου	(ΕΚΤ)	1304/2013:	

• Άρθρο	12	προβλέψεις	για	αστική	ανάπτυξη.	

Κανονισμός	Ευρωπαϊκής	Εδαφικής	Συνεργασίας	(ΕΕΣ)	1299/2013		

• Άρθρο	2	(3)	(β)	ανταλλαγής	εμπειριών	στη	βιώσιμη	αστική	ανάπτυξη	

Νόμος	για	το	Σύστημα	Διαχείρισης,	Ελέγχου	και	Εφαρμογής		

• Ν.	4314/2014,	άρθρο	13	

Οδηγοί	Ευρωπαϊκής	Επιτροπής	

• Guidance	for	Member	States,	Programme	Authorities	and	Cities,	“Article	7	on	Integrated	

Sustainable	Urban	Development	of	the	Regulation	1301/2013	on	the	ERDF	

• ITI	Scenarios	(Μελέτη	που	ανέθεσε	η	DG	Regional	and	Urban	Policy	σε	εξωτερικούς	συνεργάτες	

και	αναφέρεται	σε	πιθανές	περιπτώσεις	Ολοκληρωμένων	Χωρικών	Επενδύσεων).	

	

2.	Περιοχές	Παρέμβασης	

Σύμφωνα	 με	 το	 ΕΣΠΑ	 2014–2020,	 οι	 Ολοκληρωμένες	 Χωρικές	 Επενδύσεις	 (ΟΧΕ)	 αφορούν	 τις	
παρακάτω	κατηγορίες	περιοχών:	

• Υπο-περιφερειακές/Αστικές	περιοχές	με	ειδικά	χαρακτηριστικά	

• Δια-περιφερειακές	περιοχές	με	ομοιογενή	χαρακτηριστικά	και	κοινές	προκλήσεις	

• Περιοχές	 τομεακών	 παρεμβάσεων	 και	 δράσεων	 που	 εντάσσονται	 σε	 ολοκληρωμένη	 χωρική	
στρατηγική	

• Περιοχές	 που	 ορίζονται	 στα	 Περιφερειακά	 πλαίσια	 Χωροταξικού	 Σχεδιασμού	 και	 Αειφόρου	
Ανάπτυξης		

• Περιοχές	με	χρηματοδότηση	από	Τομεακά	Επιχειρησιακά	Προγράμματα	
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3.	Σκοπός	και	περιεχόμενο	της	Ολοκληρωμένης	Χωρικής	Επένδυσης	(ΟΧΕ)	

για	Βιώσιμη	Αστική	Ανάπτυξη	(ΒΑΑ)	

Από	την	Αστική	αρχή,	μετά	από	διαβούλευση	καταρτίζεται	το	περιεχόμενο,	το	Σχέδιο	Δράσης	και	ο	
προϋπολογισμός	της	στρατηγικής	της	ΟΧΕ.	

	

4.	Περιεχόμενο	Ολοκληρωμένης	Χωρικής	Επένδυσης	(ΟΧΕ)	για	Βιώσιμη	

Αστική	Ανάπτυξη	

Παρουσίαση	της	περιοχής	παρέμβασης	

1. Παρουσίαση	της	υφιστάμενης	κατάστασης	σε	σχέση	με	τις	πέντε	προκλήσεις	που	αναφέρονται	
στο	Άρθρο	7,	με	στατιστικά	στοιχεία	και	τεκμηριωμένες	αναφορές	σχετικά	με:	

• Δημογραφικά	και	κοινωνικά	χαρακτηριστικά		

• Οικονομικά	χαρακτηριστικά	του	πληθυσμού	(ανεργία	και	απασχόληση)		

• Οικονομικές	δραστηριότητες		

• Χωροταξική	και	πολεοδομική	οργάνωση	

• Πολιτιστική	κληρονομιά	

2. Σύντομη	αναφορά	στα	κυριότερα	προβλήματα	και	προκλήσεις	της	περιοχής	 (ανεργία,	χαμηλά	
εισοδήματα,	 ελλείψεις	 σε	 υποδομές	 και	 υπηρεσίες,	 περιβαλλοντική	 υποβάθμιση,	
αποβιομηχάνιση,	κλπ.)	που	θα	αντιμετωπισθούν	μέσω	της	προτεινόμενης	στρατηγικής.		

3. Χάρτες	της	περιοχής		

	
Στόχοι	της	στρατηγικής		

1. Παρουσίαση	του	στρατηγικού	στόχου	ή	του	οράματος	

2. Ανάλυση	της	στρατηγικής	

3. Σύνοψη	υφιστάμενων	στρατηγικών	και	πολιτικών	που	σχετίζονται	με	την	περιοχή	παρέμβασης	
(τοπικές,	περιφερειακές	και	εθνικές)	και	συμβατότητα	με	το	ΠΕ	

	
Σχέδιο	Δράσης		

1. Ειδικοί	 Στόχοι	 (συγκεκριμένοι,	 μετρήσιμοι,	 εφικτοί,	 ρεαλιστικοί	 και	 χρονικά	
οριοθετημένοι/SMART)	και	αναμενόμενα	αποτελέσματα	

2. Ανάλυση	 των	προτεινόμενων	ενδεικτικών	δραστηριοτήτων	 /	δράσεων	 /	 για	 την	επίτευξη	 των	
στόχων	και	των	αποτελεσμάτων		

3. Χρονοπρογραμματισμός	

	
Σχέδιο	χρηματοδότησης	

1. Σύνδεση	 με	 επενδυτικές	 προτεραιότητες	 του	 Επιχειρησιακού	 Προγράμματος	 2014-	 2020	 και	
πόροι	που	απαιτούνται	

2. Πηγές	χρηματοδότησης	(συμπεριλαμβανομένων	άλλων	εκτός	ΕΤΠΑ	και	ΕΚΤ)	
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Υλοποίηση	και	παρακολούθηση		

1. Δυνητικοί	Δικαιούχοι	των	προτεινόμενων	δράσεων		

2. Παρουσίαση	των	δεικτών	που	θα	χρησιμοποιούνται	για	την	παρακολούθηση	της	προόδου	των	
έργων	και	της	στρατηγικής		

	

Ανάλυση	κινδύνου	

1. Περιγραφή	του	είδους	των	κινδύνων	(π.χ.	επιχειρησιακών,	οικονομικών,	νομικών,	στελέχωσης,	
τεχνικών	προβλημάτων,	θεσμικών)	

2. Κατηγοριοποίηση	σε	χαμηλού,	μεσαίου	ή	υψηλού	κινδύνου	

3. Καθορισμός	 βημάτων	 που	 θα	 μπορούσαν	 να	 ακολουθηθούν	 για	 τον	 περιορισμό	 των	
πιθανοτήτων	και	των	επιπτώσεων	

	
Αξιολόγηση	Αστικής	Αρχής	ως	 Ενδιάμεσου	Φορέα	Διαχείρισης	 για	 την	αξιολόγηση	 και	 επιλογή	
των	πράξεων		

	

Σύστημα	διακυβέρνησης		

1. Πληροφορίες	σχετικά	με	το	σύστημα	διακυβέρνησης		

2. Ρόλος	και	αρμοδιότητες	των	εμπλεκόμενων	φορέων	

	
Διαδικασίες	διαβούλευσης		

1. Διαδικασίες	διαβούλευσης		

2. Αποτελέσματα	διαβούλευσης	

	
Για	την	κατάρτιση	του	Επιχειρησιακού	Σχεδίου	στο	πλαίσιο	της	Ολοκληρωμένης	Χωρικής	Επένδυσης	
για	Βιώσιμη	Αστική	Ανάπτυξη,	ο	Δήμος	Βόλου	προχώρησε	στην	συγκρότηση	3	Ομάδων	 εργασίας		
με	διακριτούς	ρόλους	η	καθεμία,	με	στόχο	την	επεξεργασία	της	πρότασης	του	Δήμου	στο	πλαίσιο	
του	Περιφερειακού	Επιχειρησιακού	προγράμματος	του	ΕΣΠΑ	2014-2020	για	τις	ΟΧΕ.	

	

Η	πρώτη	 	Ομάδα	εργασίας	είχε	ως	αντικείμενο	της	ολοκλήρωση	των	μελετών	των	έργων		που	θα	
προταθούν	 για	 ένταξή	 τους	στην	περιοχή	παρέμβασης.	 Επειδή	 το	αντικείμενο	 της	συγκεκριμένης	
Ομάδας	 ήταν	 η	 ολοκλήρωση	 των	 μελετών,	 το	 γνωστικό	 αντικείμενο	 των	 στελεχών	 	 που	 την	
απαρτίζουν	είναι	ανάλογο	και	του	έργου	που	είχαν	να	παραδώσουν.		

Η	συγκεκριμένη	Ομάδα	Εργασίας	είχε	την	εξής	σύνθεση	(με	αλφαβητική	σειρά):	

1. Ιωάννης	 Αρέθας,	 κλάδου	 	 ΠΕ	 	 Πολιτικών	 Μηχανικών	 με	 βαθμό	 Γ’,	 Προϊστάμενος	 Τμήματος	
Κτιρίων	–	Υπαίθριων	Χώρων	Διεύθυνσης	Τεχνικών	Υπηρεσιών,	

2. Αργυρούλα	 Γεωργακοπούλου,	 κλάδου	 ΠΕ	 Περιβάλλοντος	 με	 βαθμό	 Δ’,	 υπάλληλος	 του	
Τμήματος	 Περιβάλλοντος	 Διεύθυνσης	 Προγραμματισμού,	 Βιώσιμης	 Ανάπτυξης	 και	 Νέων		
Τεχνολογιών,		
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3. Ιωάννης	 Μαυραντώνης,	 κλάδου	 	 ΠΕ	 	 Αρχιτεκτόνων	 Μηχανικών	 με	 βαθμό	 Γ',	 Προϊστάμενος	
Τμήματος	Πολεοδομικού	Σχεδιασμού	Διεύθυνσης	Υπηρεσίας	Δόμησης.	

4. Ελένη	 Προβιά,	 κλάδου	 ΠΕ	 Πολιτικών	 Μηχανικών	 με	 βαθμό	 Γ',	 Προϊσταμένη	 Τμήματος	
Ποιοτικού	Ελέγχου	και	Τεχνικής	Διαχείρισης	Διεύθυνσης	Τεχνικών	Υπηρεσιών,	

5. Κωνσταντίνος	 Τατάκος,	 κλάδου	 ΤΕ	Μηχανολόγων	 ή	 Ηλεκτρολόγων	Μηχανικών	 με	 βαθμό	 Β’,	
Προϊστάμενος	 Τμήματος	 Αποτελεσματικότητας	 και	 Ποιότητας	 &	 αναπληρωτής	 Προϊστάμενος	
Διεύθυνσης	Προγραμματισμού,	Βιώσιμης	Ανάπτυξης	και	Νέων		Τεχνολογιών,	

6. Τριανταφυλλιά	 Τριανταφυλλίδου,	 κλάδου	 ΠΕ	 Μηχανικών	 Χωροταξίας,	 Πολεοδομίας,	
Περιφερειακής	 Ανάπτυξης	 με	 βαθμό	 Γ',	 Προϊσταμένη	 Τμήματος	 Περιβάλλοντος	 Διεύθυνσης	
Προγραμματισμού,	Βιώσιμης	Ανάπτυξης	και	Νέων		Τεχνολογιών,	

7. Σπυρίδων	 Τσιραντωνάκης,	 κλάδου	 ΠΕ	 Αγρονόμων	 Τοπογράφων	 Μηχανικών	 με	 βαθμό	 Β’,	
Προϊστάμενος	Διεύθυνσης	Τεχνικών	Υπηρεσιών,	

Υπεύθυνο	 της	 ομάδας	 ορίστηκε	 ο	 Προϊστάμενος	 της	 Διεύθυνσης	 Τεχνικών	 Υπηρεσιών	 Σπυρίδων	
Τσιραντωνάκης	

	

Η	δεύτερη	Ομάδα	Εργασίας	είχε	ως	αντικείμενο	την	υποβολή	προτάσεων	για	δράσεις	κοινωνικού	
χαρακτήρα,	 την	 διασύνδεση	 με	 της	 υπηρεσίες	 κοινωνικού	 ενδιαφέροντος,	 την	 περιγραφή	 των	
διαδικασιών	 συμβουλευτικής	 και	 την	 υποστήριξη	 των	 ανθρώπων	 που	 έχουν	 πληγεί	 από	 την	
οικονομική	 κρίση.	 Η	 σύνθεση	 της	 δεύτερης	 αυτής	 Ομάδας	 εργασίας	 έγινε	 με	 κριτήριο	 την	
ιδιαιτερότητα	 του	 έργου	 που	 έπρεπε	 να	 παραδοθεί	 και	 για	 τον	 λόγο	 αυτό	 επιλέχθηκαν	 κυρίως	
στελέχη	που	το		επιστημονικό	τους	αντικείμενο	είναι	κοινωνικού	χαρακτήρα.	

Η	συγκεκριμένη	Ομάδα	Εργασίας	είχε	την	εξής	σύνθεση	(με	αλφαβητική	σειρά):		

1. Νίκος	Αντωνάκης,	ειδικότητας	ΠΕ	Κοινωνιολόγων	-	ΠΕ	Κοινωνικής	Εργασίας,	υπάλληλος	 ΙΔΑΧ,	
Προϊστάμενος	Τμήματος	Προγραμματισμού	και	Τεκμηρίωσης	της	ΚΕΚΠΑ–ΔΙΕΚ,		

2. Χριστίνα	 Βόντζου,	 κλάδου	 ΤΕ	 Κοινωνικής	 Εργασίας	 με	 βαθμό	 Δ’,	 υπάλληλος	 Τμήματος	
Κοινωνικής	 Προστασίας	 Διεύθυνσης	 	 Κοινωνικής	 Προστασίας,	 Κέντρων	 Ανοικτής	 Προστασίας	
Ηλικιωμένων	(ΚΑΠΗ)	και	Δημόσιας	Υγείας,	

3. Σπύρος	 Ιατρόπουλος,	 ειδικότητας	 ΠΕ	 Κοινωνιολόγων,	 υπάλληλος	 ΙΔΑΧ	 Τμήματος	
Προγραμματισμού	και	Τεκμηρίωσης	της	ΚΕΚΠΑ–ΔΙΕΚ,		

4. Σταυρούλα	 Καρτσιδήμα,	 ειδικότητας	 ΤΕ	 Κοινωνικής	 Εργασίας,	 υπάλληλος	 ΙΔΑΧ	 Τμήματος	
Προγραμματισμού	και	Τεκμηρίωσης	της	ΚΕΚΠΑ–ΔΙΕΚ,		

5. Βασιλική	 Κοντζαγιώτου,	 κλάδου	 ΤΕ	 Κοινωνικής	 Εργασίας	 με	 βαθμό	 Β’,	 	 Προϊσταμένη	
Διεύθυνσης	 	 Κοινωνικής	Προστασίας,	 Κέντρων	Ανοικτής	Προστασίας	Ηλικιωμένων	 (ΚΑΠΗ)	 και	
Δημόσιας	Υγείας,	

6. Χρήστος	 Κουκουβίνος,	 κλάδου	 ΠΕ	 Διοικητικού	 ή/και	 Οικονομικού,	 υπάλληλος	 Τμήματος	
Προγραμματισμού	και	Ανάπτυξης	της	Διεύθυνσης	Προγραμματισμού,	Βιώσιμης	Ανάπτυξης	και	
Νέων		Τεχνολογιών,	

7. Παναγιώτα	 Ράπτη,	 ειδικότητας	 ΠΕ	 Διοικητικού,	 υπάλληλος	 ΙΔΑΧ	 αυτοτελούς	 Τμήματος	
Παιδείας	και	Δια	Βίου	Μάθησης,	Απασχόλησης	και	Πολιτισμού,		

8. Αγγελική	 Σταθέλλου,	 κλάδου	 ΠΕ	 Διοικητικού	 ή/και	 Οικονομικού,	 υπάλληλος	 Τμήματος	
Αποτελεσματικότητας	 και	 Ποιότητας	 της	 Διεύθυνσης	 Προγραμματισμού,	 Βιώσιμης	 Ανάπτυξης	
και	Νέων		Τεχνολογιών.	
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9. Αριάδνη	 Τσαλούχου,	 ειδικότητας	 ΠΕ	 Ψυχολόγων,	 υπάλληλος	 ΙΔΑΧ	 Τμήματος	 Κοινωνικής	
Προστασίας	 της	 Διεύθυνσης	 	 Κοινωνικής	 Προστασίας,	 Κέντρων	 Ανοικτής	 Προστασίας	
Ηλικιωμένων	(ΚΑΠΗ)	και	Δημόσιας	Υγείας,			

Υπεύθυνη	της	ομάδας	ορίστηκε	η	Προϊσταμένη	της	Διεύθυνσης	 	Κοινωνικής	Προστασίας,	Κέντρου	
Ανοικτής	Προστασίας	Ηλικιωμένων	(ΚΑΠΗ)	και	Δημόσιας	Υγείας	Βασιλική	Κοντζαγιώτου		

	

Η	Τρίτη	Ομάδα	 Εργασίας	 είχε	ως	αντικείμενο	την	κατάρτιση	του	Επιχειρησιακού	Σχεδίου	για	 την	
Ολοκληρωμένη	 Χωρική	 Επένδυση	 για	 Βιώσιμη	 Αστική	 Ανάπτυξη,	 σύμφωνα	 με	 τις	 προδιαγραφές	
που	 έχει	 θέσει	 το	 Υπουργείο	 και	 που	 αναφέρονται	 αναλυτικά	 παραπάνω.	 Θα	 πρέπει	 δηλαδή	 να	
ενσωματωθούν	στην	Επιχειρησιακό	Σχεδιασμό	τόσο	τα	έργα	της	1ης	Ομάδας	όσο	και	οι	προτάσεις	
των	 δράσεων	 της	 2ης	Ομάδας	 και	 όλα	αυτά	σε	 συνδυασμό	με	 τον	 Στρατηγικό	 Σχέδιο	 του	 δήμου	
Βόλου.		

Η	Τρίτη	Ομάδα	Εργασίας	που	συγκροτήθηκε	είχε	την	εξής	σύνθεση	(με	αλφαβητική	σειρά):	

1. Νίκος	Αντωνάκης,	ειδικότητας	ΠΕ	Κοινωνιολόγων	–	ΠΕ	Κοινωνικής	Εργασίας,	υπάλληλος	ΙΔΑΧ,	
Προϊστάμενος	Τμήματος	Προγραμματισμού	και	Τεκμηρίωσης	της	ΚΕΚΠΑ–ΔΙΕΚ	

2. Ελευθερία	Γιβροπούλου,	κλάδου	ΠΕ	Διοικητικού-Οικονομικού,	Αναπληρώτρια	Προϊσταμένη	
Τμήματος	Αποτελεσματικότητας	και	Ποιότητας,	Διεύθυνσης	Προγραμματισμού,	Βιώσιμης	
Ανάπτυξης	και	Νέων		Τεχνολογιών	

3. Σπύρος	Ιατρόπουλος,	ειδικότητας	ΠΕ	Κοινωνιολόγων,	υπάλληλος	ΙΔΑΧ	Τμήματος	
Προγραμματισμού	και	Τεκμηρίωσης	της	ΚΕΚΠΑ–ΔΙΕΚ	

4. Βασιλική	Μαγαλιού,	κλάδου	ΠΕ	Πολιτικών	Επιστημών,	Προϊσταμένη	Τμήματος	
Προγραμματισμού	και	Ανάπτυξης	Διεύθυνσης	Προγραμματισμού,	Βιώσιμης	Ανάπτυξης	και	
Νέων		Τεχνολογιών	

5. Μαρία	Μπαμπούκα,		κλάδου	ΠΕ	Πολιτικών	Μηχανικών,	στέλεχος	Γενικής	Διεύθυνσης	

6. Τριανταφυλλιά	Τριανταφυλλίδου,	κλάδου	ΠΕ	Μηχανικών	Χωροταξίας,	Πολεοδομίας,	
Περιφερειακής	Ανάπτυξης	με	βαθμό	Γ’,	Προϊσταμένη	Τμήματος	Περιβάλλοντος,	Διεύθυνσης	
Προγραμματισμού,	Βιώσιμης	Ανάπτυξης	και	Νέων		Τεχνολογιών	

Την	ευθύνη	παρακολούθησης	της	κατάρτισης	του	Επιχειρησιακού	Σχεδίου	για	την	Ολοκληρωμένη	
Χωρική	 Επένδυση	 (ΟΧΕ)	 στο	 πλαίσιο	 του	 Περιφερειακού	 Προγράμματος	 Θεσσαλίας	 ΕΣΠΑ	 2014-
2020,	έχει	ο	Γενικός	Διευθυντής,	Ευστάθιος	Νικηφόρου,	κλάδου	ΠΕ	Ηλεκτρονικών	Μηχανικών.	
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Άτομα	και	Ομάδες	έργου	που	εκπόνησαν	το	Σχέδιο	Δράσης:	

Α΄	Ομάδα	Εργασίας		
δράσεων	ΕΤΠΑ	

Β΄	Ομάδα	Εργασίας		
δράσεων	ΕΚΤ	

Γ΄	Ομάδα	Εργασίας		
Κατάρτισης	Επιχειρησιακού	

Σχεδίου	

Συντονισμός	 Συντονισμός	 Συντονισμός	

Σπυρίδων	Τσιραντωνάκης	
ΠΕ	Αγρονόμων	Τοπογράφων	

Διευθυντής	Τεχνικών	Υπηρεσιών	
Δήμου	Βόλου	

Βασιλική	Κοντζαγιώτου	
ΤΕ	Κοινωνικής	Εργασίας	
Διευθύντρια	Κοινωνικής	

Προστασίας	
Δήμου	Βόλου	

Ευστάθιος	Νικηφόρου	
ΠΕ	Ηλεκτρονικών	Μηχανικών	

Γενικός	Διευθυντής	
Δήμου	Βόλου	

Μέλη	Ομάδας	Έργου	 Μέλη	Ομάδας	Έργου	 Μέλη	Ομάδας	Έργου	

1. Ιωάννης	Αρέθας	
ΠΕ		Πολιτικών	Μηχανικών		

2. Αργυρούλα	
Γεωργακοπούλου	

ΠΕ	Περιβάλλοντος		
3. Ιωάννης	Μαυραντώνης	

ΠΕ	Αρχιτεκτόνων	Μηχανικών		
4. Ελένη	Προβιά	

ΠΕ	Πολιτικών	Μηχανικών		
5. Κωνσταντίνος	Τατάκος	

ΤΕ	Μηχανολόγων	ή	
Ηλεκτρολόγων	Μηχανικών		

6. Τριανταφυλλιά	
Τριανταφυλλίδου	

ΠΕ	Μηχανικών	Χωροταξίας,	
Πολεοδομίας,	Περιφερειακής	
Ανάπτυξης		

	

1. Νίκος	Αντωνάκης	
ΠΕ	Κοινωνιολόγων,	ΠΕ	
Κοινωνικής	Εργασίας		

2. Χριστίνα	Βόντζου	
ΤΕ	Κοινωνικής	Εργασίας		

3. Σπύρος	Ιατρόπουλος	
ΠΕ	Κοινωνιολόγων		

4. Σταυρούλα	Καρτσιδήμα	
ΤΕ	Κοινωνικής	Εργασίας		

5. Χρήστος	Κουκουβίνος	
ΠΕ	Κοινωνιολόγων		

6. Παναγιώτα	Ράπτη	
ΠΕ	Διοικητικών	

7. Αγγελική	Σταθέλλου	
ΠΕ	Οικονομολόγων		

8. Αριάδνη	Τσαλούχου	
ΠΕ	Ψυχολόγων		

1. Νίκος	Αντωνάκης	
ΠΕ	Κοινωνιολόγων,	ΠΕ	
Κοινωνικών	Λειτουργών		

2. Ελευθερία	Γιβροπούλου	
ΠΕ	Διοικητικού-Οικονομικού	

3. Σπύρος	Ιατρόπουλος	
ΠΕ	Κοινωνιολόγων		

4. Βασιλική	Μαγαλιού	
ΠΕ	Πολιτικών	Επιστημών		

5. Μαρία	Μπαμπούκα	
ΠΕ	Πολιτικών	Μηχανικών		

6. Τριανταφυλλιά	
Τριανταφυλλίδου	

ΠΕ	Μηχανικών	Χωροταξίας,	
Πολεοδομίας,	Περιφερειακής	
Ανάπτυξης		

	

Γενική	Ευθύνη	Συντονισμού:	Ευστάθιος	Νικηφόρου,	Γεν.	Διευθυντής	Δήμου	Βόλου	

Υλοποίηση	Έργου	με	ίδια	Μέσα:	Δήμος	Βόλου,	ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ	

Επιμέλεια	κειμένων	και	σελιδοποίηση:	ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ	
	
ΣΗΜ.1	 	 Ο	Δήμος	 Βόλου	 είναι	 πιστοποιημένος	 φορέας	 από	 την	 ΕΒΕΤΑΜ-MIRTEC	 σύμφωνα	 με	 το	 πρότυπο	 ΕΛΟΤ	 1429:2008	 για	 την	

υλοποίηση:	
- έργων	τεχνικού	αντικειμένου	(ΕΛΟΤ	1431-1)	
- έργων	άνευ	τεχνικού	αντικειμένου,	προμηθειών	και	υπηρεσιών	(ΕΛΟΤ	1431-2)	
- έργων	με	ίδια	μέσα	(ΕΛΟΤ	1431-3)	

ΣΗΜ.2	 	 Η	 ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ	 είναι	 πιστοποιημένος	 φορέας	 από	 την	 ΕΒΕΤΑΜ-MIRTEC	 σύμφωνα	 με	 το	 πρότυπο	 ΕΛΟΤ	 1429:2008	 για	 την	
υλοποίηση:		
- έργων	άνευ	τεχνικού	αντικειμένου,	προμηθειών	και	υπηρεσιών	(ΕΛΟΤ	1431-2)	
- έργων	με	ίδια	μέσα	(ΕΛΟΤ	1431-3)	
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ	Α:	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ	ΤΗΣ	ΕΠΙΛΟΓΗΣ	ΤΗΣ	

ΠΕΡΙΟΧΗΣ	ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	(ΠΠ)	ΤΗΣ	ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ	

ΒΑΑ	

Α1.	Προσδιορισμός	της	Περιοχής	Παρέμβασης	

Ο	Δήμος	Βόλου	ανήκει	στο	Νομό	Μαγνησίας,	καταλαμβάνοντας	το	κεντρικό	του	τμήμα.	Διοικητικά,	
επίσης	ανήκει	στην	Περιφέρεια	Θεσσαλίας	και	είναι	χωροθετημένος	στο	νοτιοανατολικό	τμήμα	της.	

Ο	Δήμος	Βόλου,	στη	σημερινή	μορφή	του,	προήλθε	από	τη	συνένωση	των	προϋπαρχόντων	Δήμων	
Βόλου,	 Ιωλκού,	Νέας	Αγχιάλου,	Αγριάς,	Πορταριάς,	Νέας	 Ιωνίας,	 Αρτέμιδας	 και	Αισωνίας	 και	 της	
Κοινότητας	 Μακρινίτσας,	 σε	 εφαρμογή	 του	 Προγράμματος	 «Καλλικράτης»	 (Ν.3852/2010	 «Νέα	
Αρχιτεκτονική	της	Αυτοδιοίκησης	και	της	Αποκεντρωμένης	Διοίκησης	−	Πρόγραμμα	Καλλικράτης»,	
ΦΕΚ	 87/Α΄/07-7-2010)	 και	 σύμφωνα	με	 την	 αρ.	 45892	Απόφαση	 του	 ΥΠ.ΕΣ.	 (ΦΕΚ	 1292/Β’/11-08-
2010),	οι	οποίοι	σήμερα	αποτελούν	τις	Δημοτικές	Ενότητες	του	Δήμου.	

Η	πόλη	του	Βόλου	αποτελεί	την	πρωτεύουσα	του	Νομού	Μαγνησίας	και,	ως	ευρύτερο	Πολεοδομικό	
Συγκρότημα	(Π.Σ.),	είναι	ένα	από	τα	μεγαλύτερα	αστικά	κέντρα	του	ελληνικού	χώρου.	

	

Χάρτης 1 Δηµοτικές ενότητες Δήµου Βόλου	

	
Σύμφωνα	με	το	θεσμοθετημένο	χωροταξικό	σχεδιασμό	της	Περιφέρειας,	το	οικιστικό	συγκρότημα	
Βόλου	και	Ν.	 Ιωνίας	χαρακτηρίζεται	κέντρο	2ου	επιπέδου,	αποτελεί	την	κύρια	αστική	περιοχή	της	
πόλης	και	έχει	εγκεκριμένο	σχέδιο	πόλης	και	Γενικό	Πολεοδομικό	Σχέδιο	(Γ.Π.Σ.).	Απαρτίζεται	από	
τις	δημοτικές	ενότητες	Βόλου	και	Νέας	Ιωνίας	και	στην	παρούσα	μελέτη	θα	αναφέρεται	ως	Αστική	
Περιοχή	 (ΑΠ).	 Στο	 κεντρικό	 τμήμα	 της	 Αστικής	 Περιοχής	 χωροθετείται	 η	 Περιοχή	 Παρέμβασης	
(ΠΠ).	
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Χάρτης 2 Το αστικό κέντρο του Βόλου	

	
Πηγή:	Δήμος	Βόλου,	2017,	ιδία	επεξεργασία	
	

Χάρτης 3 Η αστική περιοχή και η περιοχή παρέµβασης	

	
Πηγή:	Δήμος	Βόλου,	2017,	ιδία	επεξεργασία	
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Α1.1.	Περιγραφή	ορίων	περιοχής	παρέμβασης		

Αναλυτικότερα,	η	περιοχή	παρέμβασης	εκτείνεται	από	τη	δυτική	είσοδο	της	πόλης,	περιλαμβάνει	
τμήμα	 της	 περιοχής	 Νεάπολης,	 τμήμα	 της	 περιοχής	 των	 Αγίων	 Αναργύρων,	 την	 περιοχή	 των	
Παλαιών,	 εκτείνεται	 βόρεια	 προς	 το	 κέντρο	 της	 Νέας	 Ιωνίας,	 της	 περιοχής	 των	 προσφυγικών,	
φτάνει	μέχρι	 τις	αθλητικές	 εγκαταστάσεις	 της	οδού	Δοξοπούλου,	με	 το	πολιτιστικό	άλσος	 και	ως	
την	όχθη	του	Κραυσίδωνα.	Επίσης	περιλαμβάνει	την	περιοχή	μεταξύ	του	σιδηροδρομικού	σταθμού	
–	πλατείας	Ρήγα	Φεραίου	και	το	κέντρο	του	Βόλου,	έως	την	οδό	Κασσαβέτη	και	από	την	οδό	Ρήγα	
Φεραίου,	 μέχρι	 το	 παραλιακό	 μέτωπο.	 Καταλαμβάνει	 επίσης	 το	 παραλιακό	 μέτωπο	 μέχρι	 τον	
Άναυρο,	 καθώς	 και	 τμήμα	 του	 Πεδίου	 του	 Άρεως.	 Συγκεκριμένα	 περικλείεται	 από	 τις	 οδούς:	
Δοξοπούλου	 –	 Αγ.	 Διονυσίου	 –	Φυτόκου	 –	 Παρασκευοπούλου	 –	 Καραμπατζάκη	 –	 Αναπαύσεως	 -	
Ζάχου	–	Μαγνήτων	–	Χείρωνος	–	Ρήγα	Φεραίου	–	Κασσαβέτη	–	Δημητριάδος	–	Πλαστήρα	–πάρκο	
Αναύρου	–	παραλιακό	μέτωπο	–	Βότση	–Ζάχου	–	Λαρίσης	–	Αθηνών	–	πάρκου	Πεδίου	του	Άρεως	–	
Αθηνών	 –	 Λαρίσης	 -	 Φιλικής	 Εταιρείας	 –	 Παπανικολή	 –	 Ξάνθου	 –	 Ναυπλίου	 –	 Δερβενακίων	 –	
Μπότσαρη	–	Παπαρήγα	–	Μαιάνδρου	–	Ελ.	Βενιζέλου	–	Δοξοπούλου.	Οι	οδοί	που	περιγράφουν	τα	
όρια	της	περιοχής	παρέμβασης	εντάσσονται	στην	περιοχή,	εκατέρωθεν	του	άξονά	τους	

	

Α1.2.	Αποτύπωση	έκτασης	(km2)	και	μόνιμου	πληθυσμού		

Προκειμένου	 να	 αντλήσουμε	 στοιχεία	 από	 το	 προσφάτως	 εγκεκριμένο	 ΓΠΣ	 Βόλου,	 θα	
χρησιμοποιήσουμε	 αυτά	 που	 προκύπτουν	 κατά	 την	 ανάλυση	 των	 Πολεοδομικών	 Ενοτήτων,	 που	
εμφανίζονται	 σε	 αυτό,	 συσχετίζοντάς	 τα	 με	 την	 περιοχή	 παρέμβασης.	Οι	 Πολεοδομικές	 Ενότητες	
του	 ΓΠΣ	 που	 ταυτίζονται	 με	 την	 περιοχή	 παρέμβασης	 και	 το	 ποσοστό	 στο	 οποίο	 αυτές	
συμπεριλαμβάνονται	φαίνεται	στον	παρακάτω	πίνακα:	

Πίνακας 1 Πολεοδοµικές Ενότητες του ΓΠΣ που ταυτίζονται µε την περιοχή παρέµβασης	
Πολεοδομική	Ενότητα	 Περιοχή	ΒΑΑ	 Ποσοστό	ΠΕ	εντός	περιοχής	ΒΑΑ	

ΠΕ	2	(Νεάπολη	-	Αγ.	Ανάργυροι	–	Διμήνι)	 Τμήμα	 75	%	
ΠΕ	3	(Παλιά	–	Οξυγόνο	–	Εφτά	Πλατάνια)	 Τμήμα	 80	%	
ΠΕ	4	(Μεταμόρφωση	–	Άγ.	Νικόλαος	–	
Ανάληψη)	

Τμήμα	 75	%	

ΠΕ	11	(Ευαγγελίστρια)	 Ολόκληρη	 100	%	
ΠΕ	14	(Αγ.	Βαρβάρα	–	Άγ.	Νεκτάριος)	 Τμήμα	 35	%	

Πηγή:	ΕΛΣΤΑΤ	2001,	2011,	Γενικό	Πολεοδομικό	Σχέδιο	Βόλου,	ίδια	επεξεργασία	
	

Ο	 μόνιμος	 πληθυσμός1	του	 Δήμου,	 σύμφωνα	 με	 την	 απογραφή	 του	 2011,	 ανέρχεται	 σε	 144.449	
κατοίκους	και	ο	πραγματικός2	σε	142.849	κατοίκους.	Οι	νόμιμοι3	κάτοικοι	(δημότες)	είναι	124.659.	
Ο	Δήμος	 Βόλου	αποτελεί	 τον	 έβδομο	μεγαλύτερο	 της	 χώρας	 σε	 μόνιμο	πληθυσμό.	 Αντίστοιχα,	 ο	
πραγματικός	πληθυσμός	 της	αστικής	περιοχής	ανέρχεται	σε	 	118.410	κατοίκους	και	ο	μόνιμος	σε	
119.861	 κατοίκους.	Η	 συνολική	 έκταση	 του	δήμου	 είναι	 385.614	 τ.χλμ.	 και	 η	 έκταση	 της	αστικής	
περιοχής	90,992	τ.χλμ.	

	

                                                
1	Μόνιμος	Πληθυσμός:	ο	αριθμός	των	ατόμων	που	έχουν	τη	συνήθη	διαμονή	τους	στο	Δήμο	
2	Πραγματικός	(de	facto)	πληθυσμός:	ο	αριθμός	των	ατόμων	που	βρέθηκαν	παρόντα	κατά	την	ημέρα	της	απογραφής	
3	Νόμιμος	πληθυσμός:	είναι	ο	αριθμός	των	ατόμων	κάθε	ηλικίας	και	φύλου,	τα	οποία	κατά	την	ημέρα	της	απογραφής	
δήλωσαν	ότι	είναι	καταχωρημένα	στα	αντίστοιχα	δημοτολόγια	και	εφόσον	κατά	την	ημέρα	της	απογραφής	βρίσκονταν	
στη	χώρα	και	απογράφηκαν	ως	παρόντα	ή	απουσίαζαν	προσωρινώς	στο	εξωτερικό	
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Πίνακας 2 Πληθυσµιακά στοιχεία Δήµου, ΑΠ και ΠΠ	

	
Δήμος	Βόλου-ΔΒ	 Αστική	Περιοχή-ΑΠ	 Περιοχή	

παρέμβασης-ΠΠ	
2001	 2011	 2001	 2011	 2011	

Επιφάνεια	(km2)	 385,614	 90,992	 4,5	
Μόνιμος	Πληθυσμός	(κάτοικοι)	 142.923	 144.449	 117.980	 119.861	 	

40.000*	Πραγματικός	Πληθυσμός	 141.923	 142.849	 114.368	 118.410	
Πυκνότητα	μόνιμου	πληθυσμού	 367	 370	 1297	 1317	 8.889	

Πηγή:	ΕΛΣΤΑΤ	2001,	2011,	Γενικό	Πολεοδομικό	Σχέδιο	Βόλου,	ίδια	επεξεργασία	
	

Μετά	 από	 ποσοστιαία	 ανάλυση	 των	 στοιχείων	 των	 Πολεοδομικών	 Ενοτήτων	 του	 Γενικού	
Πολεοδομικού	 Σχεδίου,	 εκτιμάται	 ότι	 η	 περιοχή	 παρέμβασης	 έχει	 επιφάνεια	 4,5	 τ.χλμ.	 και	
πληθυσμό	40.000	κατοίκους	περίπου.	Επίσης,	μελετώντας	τις	Πολεοδομικές	Ενότητες	ΠΕ3	(Παλιά	–	
Οξυγόνο	 –	 Εφτά	 Πλατάνια),	 ΠΕ4	 (Μεταμόρφωση	 –	 Άγιος	 Νικόλοας	 –	 Ανάληψη)	 και	 ΠΕ11	
(Ευαγγελίστρια),	 οι	 οποίες	 αποτελούν	 το	 κεντρικότερο	 και	 μεγαλύτερο	 τμήμα	 της	 περιοχής	
παρέμβασης,	συμπεραίνεται	ότι	η	περιοχή	είναι	κορεσμένη	πληθυσμιακά,	καθώς	έχει	υπερβεί	 τη	
μέγιστη	χωρητικότητα	της,	όπως	αποτυπώνεται	στον	πίνακα	που	ακολουθεί:	

	

Πίνακας 3 Πληθυσµός χωρητικότητας	

	 Πληθυσμός	2001	
(κάτοικοι)	

Πληθυσμός	χωρητικότητας	
(κάτοικοι)	

ΠΕ	3	(Παλιά	–	Οξυγόνο	–	Εφτά	Πλατάνια)	 9.322	 9.385	

ΠΕ	4	(Μεταμόρφωση	–	Άγιος	Νικόλοας	–	Ανάληψη)	 16.596	 14.251	

ΠΕ	11	(Ευαγγελίστρια)	 6.530	 6.295	

Σύνολο	 32.448	 29.931	

Πηγή:	ΓΠΣ	ΒΟΛΟΥ,	ίδια	επεξεργασία	

	

Ακολουθώντας	 τις	 κατευθύνσεις	 του	 εγκεκριμένου	 Γ.Π.Σ.	 Βόλου,	 ο	 αστικός	 ιστός	 της	 πόλης	
αναπτύχθηκε	 σε	 έναν	 απλό	 ορθογωνικό	 κάνναβο,	 με	 ομοιόμορφα	 οικοδομικά	 τετράγωνα	
(ιπποδάμειο	σύστημα),	που	συμπεριλαμβάνει	τους	δύο	οικιστικούς	πυρήνες	Βόλου	και	Ν.		Ιωνίας.	
Έτσι	 οι	 περισσότερες	 και	 σημαντικότερες	 λειτουργίες	 συγκεντρώνονται	 γύρω	 από	 το	 ιστορικό	
κέντρο,	αν	και	ένα	μικρότερο	κέντρο	έχει	αναπτυχθείκαι	στη	Ν.	 Ιωνία.	Οι	 χρήσεις	γης	στο	κέντρο	
παρουσιάζουν	 σχετική	 διάχυση,	 με	 την	 κατοικία	 να	 συνυπάρχει	 με	 τις	 χρήσεις	 εμπορίου,	
υπηρεσιών	αλλά	και	αναψυχής.	

Εντός	 της	 περιοχής	 αυτής	 συγκεντρώνεται	 πλήθος	 δραστηριοτήτων,	 αφού	 υπάρχουν	 τόσο	 κτίρια	
διοίκησης	 του	 Δήμου	 (Δημαρχείο	 Βόλου,	 κτίριο	 Σπίρερ,	 κτίριο	 Σκενδεράνη),	 δομές	 υγείας	 και	
πρόνοιας	 (ΙΚΑ,	 Κέντρο	 Κοινότητας),	 πολιτιστικοί	 χώροι	 (Δημοτικό	 Θέατρο	 Βόλου,	 Πολιτιστικό	
Θέατρο	 Νέας	 Ιωνίας,	 Θέατρο	 Παλιάς	 Ηλεκτρικής,	Μουσείο	 Πόλης,	 πολυχώρος	 Τσαλαπάτα,	 κ.α.),	
Πανεπιστημιακοίχώροι	 (κτίριο	 Ματσάγγου,	 φοιτητική	 λέσχη	 σίτισης	 κ.α.),	 σταθμοί	 μεταφορών	
(Σιδηροδρομικός	 Σταθμός,	 Επιβατικός	 –	 Τουριστικός	 και	 Εμπορικός	 Λιμένας,	 σταθμός	 ΚΤΕΛ,	
σταθμός	 Αστικών	 Συγκοινωνιών).	 Επίσης,	 στην	 περιοχή	 συγκεντρώνονται	 όλες	 οι	 δραστηριότητες	
ελεύθερου	 χρόνου,	 στην	παραλία	 του	Βόλου,	 στο	 κέντρο	 του	Αγίου	Νικολάου,	 στην	περιοχή	 των	
Παλαιών	με	τον	πολυχώρο	Village,	τα	κέντρα	διασκέδασης,	τα	καταστήματα	εστίασης	–	μπαρ,	κλπ.	
Ακόμη	 είναι	 ενδιαφέρον	 ότι	 το	 μεγαλύτερο	 τμήμα	 της	 εμπορικής	 δραστηριότητας	 της	 πόλης	
βρίσκεται	 μέσα	 στην	 περιοχή	 (οδοί	 Ερμού,	 Δημητριάδος	 και	 οι	 κάθετες	 προς	 αυτές,	 οδός	 2ας	
Νοεμβρίου	και	λεωφόρος	Ειρήνης).	
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Α1.3.	Χάρτης	περιοχής	παρέμβασης	(ΠΠ)	

Χάρτης 4	Η περιοχή παρέµβασης	

	
Πηγή:	Δήμος	Βόλου,	2017,	Ίδια	επεξεργασία	
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Α2.	Ανάλυση	της	υφιστάμενης	κατάστασης	της	ΠΠ	αναφορικά	με	τις	5	

προκλήσεις		του	άρθρου	7	του	Καν.	1301/2013	για	το	ΕΤΠΑ	

	

Α2.1.1.	Αποτύπωση	Δημογραφικών	Χαρακτηριστικών	σε	επίπεδο	ΠΠ,	ΑΠ	και	Δήμου		

Για	 την	 ανάλυση	 και	 μελέτη	 των	 δημογραφικών	 χαρακτηριστικών	 του	Δήμου	Βόλου,	 της	 Αστικής	
Περιοχής	και	της	Περιοχής	Παρέμβασης	χρησιμοποιήθηκαν:	

− τα	 στοιχεία	 των	απογραφών	πληθυσμού	 2001	 και	 2011	 της	 Ελληνικής	 Στατιστικής	 Υπηρεσίας	
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.)	 τα	 οποία	 έχουν	 χρησιμοποιηθεί	 και	 επεξεργαστεί	 και	 κατά	 τον	 επιχειρησιακό	
σχεδιασμό	 του	 Δήμου	 Βόλου	 2015-2019.	 Σημειώνεται	 ότι	 τα	 στοιχεία	 του	 2011	 αναφέρονται	
στον	 μόνιμο	 πληθυσμό,	 ενώ	 του	 2001	 στον	 πραγματικό	 (de	 facto),	 δηλαδή	 τα	 άτομα	 που	
βρέθηκαν	παρόντα	στον	τόπο	Απογραφής,	με	αποτέλεσμα	να	μην	είναι	απολύτως	συγκρίσιμα	
μεταξύ	τους.	Επίσης,	επισημαίνεται	ότι	δεν	υπάρχουν	διαθέσιμα	στοιχεία	από	την	ΕΛ.ΣΤΑΤ.	σε	
επίπεδο	 οικοδομικού	 τετραγώνου,	 ώστε	 να	 είναι	 εφικτή	 η	 αποτύπωση	 των	 αντίστοιχων	
δημογραφικών	στοιχείων	στο	επίπεδο	της	Περιοχής	Παρέμβασης.	

− τα	 στοιχεία	 στοχευμένης	 έρευνας	 που	 πραγματοποιήθηκε	 τον	 Μάρτη	 του	 2016	 από	 το	
Πανεπιστήμιο	Θεσσαλίας	για	λογαριασμό	του	Δήμου	Βόλου	στην	περιοχές	των	Παλαιών	και	της	
παραλιακής	 ζώνης	 στη	 Δημοτική	 Ενότητα	 Βόλου	 και	 στην	 Νέα	 Ιωνία,	 προκειμένου	 να	
επικαιροποιηθούν	 στοιχεία	 για	 την	 Περιοχή	 Παρέμβασης	 αλλά	 και	 –	 κυρίως	 –	 να	
προσεγγιστούν	 στάσεις	 και	 αντιλήψεις	 των	 επαγγελματιών	 και	 κατοίκων	 της	 περιοχής.	
Συνολικά	 διακινήθηκαν	 πάνω	 από	 450	 ερωτηματολόγια	 για	 τους	 κατοίκους	 της	 περιοχής	
αναφοράς	 (Νέα	 Ιωνία,	 περιοχή	 Παλαιών,	 κέντρο	 Βόλου)	 και	 από	 αυτά	 συγκεντρώθηκαν	 376	
ερωτηματολόγια.	

	

Α2.1.1.1	Πληθυσμιακή	δυναμική	

Τα	στοιχεία	του	πληθυσμού	στα	τρία	χωρικά	επίπεδα	που	εξετάζονται	στην	παρούσα	μελέτη,	όπως	
αποτυπώθηκαν	 στον	 παραπάνω	 Πίνακα	 2	 (Πίνακας 2,	 σελ.20)	 έχουν	 ως	 εξής:	 Ο	 μόνιμος	
πληθυσμός		του	Δήμου,	σύμφωνα	με	την	απογραφή	του	2011,	ανέρχεται	σε	144.449	κατοίκους	και	
ο	πραγματικός	 	σε	142.849	κατοίκους.	Οι	νόμιμοι	κάτοικοι	 (δημότες)	είναι	124.659.	Αντίστοιχα,	ο	
πραγματικός	πληθυσμός	 της	αστικής	περιοχής	ανέρχεται	σε	 	118.410	κατοίκους	και	ο	μόνιμος	σε	
119.861	 κατοίκους.	 Ο	 πληθυσμός	 τις	 Περιοχής	 Παρέμβασης	 έχει	 εκτιμηθεί	 μετά	 από	 ίδια	
επεξεργασία	 και	 συγκριτική	 ανάλυση	 των	 στοιχείων	 του	 ΓΠΣ	 Βόλου	 (όπως	 περιγράφηκε	 στο	
κεφάλαιο		Α1)		σε	40.000	κατοίκους	περίπου.	

Στον	 πίνακα	 που	 ακολουθεί	 καταγράφεται	 ο	 μόνιμος	 και	 πραγματικός	 πληθυσμός	 των	 περιοχών	
του	 Δήμου	 Βόλου	 που	 εντάσσονται	 στην	 περιοχή	 παρέμβασης	 σύμφωνα	 με	 την	 απογραφή	
πληθυσμού	του	2011.	Η	διαφορά	μεταξύ	τους	δεν	είναι	σημαντική	 (περίπου	1%)	στο	σύνολο	του	
Δήμου	και	με	τον	μόνιμο	πληθυσμό	να	υπερέχει	λίγο	του	πραγματικού.	
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Πίνακας 4 Μόνιµος και Πραγµατικός πληθυσµός Βόλου & Νέας Ιωνίας το 2011	

Περιγραφή	 Μόνιμος	Πληθυσμός	
2011	

Πραγματικός	Πληθυσμός	
2011	

ΔΗΜΟΣ	ΒΟΛΟΥ	(Έδρα:	Βόλος)	 144.449	 142.849	

Δημοτική	Κοινότητα	Βόλου	 86.046	 85.149	

Δημοτική	Κοινότητα	Νέας	
Ιωνίας	

33.815	 33.261	

Πηγή:	ΕΛΣΤΑΤ,	Απογραφή	πληθυσμού	και	κατοικιών	2011	
	

Ο	Δήμος	Βόλου	απαρτίζεται	από	εννέα	δημοτικές	ενότητες,	από	τις	οποίες	αστικό	χαρακτήρα	έχουν	
οι	τέσσερις	(Βόλου,	Νέας	Ιωνίας,	Αγριάς	και	Νέας	Αγχιάλου)	ενώ	οι	υπόλοιπες	είναι	πιο	αγροτικές.	
Η	Αστική	Περιοχή	(δημοτικές	ενότητες	Βόλου	και	Ν.	Ιωνίας)	συγκεντρώνει	το	μεγαλύτερο	τμήμα	του	
πληθυσμού	του	δήμου,	83%	του	συνόλου.	

Εξετάζοντας	 την	 εξέλιξη	 του	 πληθυσμού,	 ο	 Δήμος	 Βόλου	 στο	 σύνολό	 του	 παρουσιάζει	 οριακή	
αύξηση	τόσο	του	μόνιμου	όσο	και	του	πραγματικού	πληθυσμού	του.	Οι	δημοτικές	ενότητες	Βόλου	
και	Ν.	Ιωνίας	(ΑΠ),	εντός	των	οποίων	χωροθετείται	η	Περιοχή	Παρέμβασης	σημειώνουν	μεγαλύτερη	
θετική	 μεταβολή.	 Ωστόσο,	 πρέπει	 να	 αναφερθεί	 ότι	 διαχρονικά	 και	 στα	 τρία	 χωρικά	 επίπεδα	
(Δήμος,	 ΑΠ,	 ΠΠ)	 η	 πληθυσμιακή	 δυναμική	 μειώνεται	 και	 η	 αύξηση	 του	 πληθυσμού	 είναι	
παρουσιάζουν	συνεχώς	μικρότερη	

Πίνακας 5 Εξέλιξη µόνιµου πληθυσµού Δήµου Βόλου (2001-2011) 

Δημοτική	Ενότητα	 2001	 2011	 ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ	
ΜΕΤΑΒΟΛΗ	

Βόλου	 85.001	 86.046	 1,23%	

Ν.	Ιωνίας	 32.979	 33.815	 2,53%	

Αγριάς	 5.835	 5.632	 -3,48%	

Αισωνίας	 3.059	 3.249	 6,21%	

Αρτέμιδας	 4.397	 4.145	 -5,73%	

Ιωλκού	 2.081	 2.138	 2,74%	

Ν.	Αγχιάλου	 6.877	 6.819	 -0,84%	

Πορταριάς	 2.033	 1.911	 -6,00%	

Μακρινίτσας	 661	 694	 4,99%	

ΔΗΜΟΣ	ΒΟΛΟΥ	(Έδρα:	Βόλος)	 142.923	 144.449	 1,07%	
Πηγή:	ΕΛΣΤΑΤ,	ιδία	επεξεργασία	
	
	
Πίνακας 6 Εξέλιξη πραγµατικού πληθυσµού Δήµου Βόλου (1981-2011)		

Δημοτική	
Ενότητα	 1981	 1991	 2001	 2011	

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ	
1981	
1991	

1991	
2001	

2001	
2011	

Βόλου	 71.378	 77.192	 82.439	 85.149	 8,15%	 6,80%	 3,29%	

Ν.	Ιωνίας	 26.853	 29.018	 31.929	 33.261	 8,06%	 10,03%	 4,17%	

ΔΗΜΟΣ	
ΒΟΛΟΥ	(Έδρα:	
Βόλος)	

120.419	 131.514	 141.675	 142.849	 9,21%	 7,73%	 0,83%	

Πηγή:	ΕΛΣΤΑΤ,	ιδία	επεξεργασία 
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Συγκρίνοντας	 το	 Δήμο	 Βόλου	 με	 τα	 χωρικά	 επίπεδα	 του	 Νομού,	 της	 Περιφέρειας	 και	 της	 χώρας	
συνολικά,	 διαπιστώνεται	 ότι	 ο	 Δήμος	 Βόλου	 ουσιαστικά	 παραμένει	 σταθερός	 αναφορικά	 με	 τον	
πραγματικό	 του	πληθυσμό	 (έχει	μια	μικρή	αύξηση	 της	 τάξης	 του	0,83%)	σε	αντίθεση	με	 τα	άλλα	
χωρικά	επίπεδα	που	συνολικά	χάνουν	πληθυσμό.	Διατηρεί	επομένως	τη	δυναμική	του	

Πίνακας 7 Εξέλιξη πραγµατικού πληθυσµού (1981-2011)		
	

1981	 1991	 2001	 2011	 ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ	
(%)	

Ελλάδα	 9.379.589	 10.259.900	 10.964.020	 10.940.777	 9,39	 6,86	 -0,21	

Θεσσαλία	 695.654	 734.846	 753.888	 737.485	 5,63	 2,59	 -2,18	

Μαγνησία	 182.222	 198.434	 206.995	 202.800	 8,90	 4,31	 -2,03	

ΔΗΜΟΣ	
ΒΟΛΟΥ	(Έδρα:	
Βόλος)	

120.419	 131.514	 141.675	 142.849	 9,21	 7,73	 0,83	

Πηγή:	ΕΛΣΤΑΤ,	ιδία	επεξεργασία 
 
	

Α2.1.1.2	Ηλικιακή	σύνθεση	πληθυσμού	

Για	την	εξέταση	της	ηλικιακής	σύνθεσης	του	πληθυσμού	κατά	φύλο	και	ηλικία	χρησιμοποιήθηκαν	
τα	στοιχεία	των	απογραφών	2001	 (πραγματικός	πληθυσμός)	και	2011	 (μόνιμος	πληθυσμός)	 της	
ΕΛ.ΣΤΑΤ.	ανά	ηλικιακή	ομάδα	και	στη	συνέχεια	αποτυπώθηκαν	με	τη	μορφή	ηλικιακών	πυραμίδων.	
Επειδή,	όπως	προαναφέρθηκε,	η	διαφορά	μεταξύ	μόνιμου	και	πραγματικού	πληθυσμού	για	την	
περιοχή	 μας	 είναι	 αμελητέα	 (1%),	 θεωρούμε	 τα	 στοιχεία	 που	 προκύπτουν	 συγκρίσιμα	 μεταξύ	
τους.	

Τα	 στοιχεία	 αυτά	 είναι	 διαθέσιμα	 σε	 επίπεδο	 δημοτικών	 ενοτήτων	 και	 επομένως	 μετά	 την	
επεξεργασία	τους	μπορούν	να	εξαχθούν	χρήσιμα	συμπεράσματα	για	το	Δήμο	Βόλου	και	την	Αστική	
Περιοχή.	Σημειώνεται	εδώ	ότι,	αν	και	δεν	υπάρχουν	δεδομένα	σε	επίπεδο	Περιοχής	Παρέμβασης,	
θεωρούμε	ότι	 τα	 συμπεράσματα	 και	 τα	αποτελέσματα	που	αναφέρονται	 στην	Αστική	Περιοχή	
ισχύουν	 χωρίς	 μεγάλες	 αποκλίσεις	 και	 για	 την	 Περιοχή	 Παρέμβασης,	 καθώς	 η	 τελευταία	
προσομοιάζει	σε	μεγάλο	βαθμό	με	την	Αστική	Περιοχή.	
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Δημοτική	Ενότητα	Βόλου	(πραγματικός	πληθυσμός	2001,	μόνιμος	πληθυσμός	2011)	

Γράφηµα 1 Ηλικιακή πυραµίδα πραγµατικού πληθυσµού 2001 Δηµοτικής Ενότητας Βόλου	

	
Πηγή:	Εργαστήριο	Δημογραφικών	και	Κοινωνικών	Αναλύσεων	Τμήματος	Μηχανικών	Χωροταξίας	Πολεοδομίας	και	Περιφ.	
Ανάπτυξης,	ιδία	επεξεργασία	

	
Γράφηµα 2 Ηλικιακή πυραµίδα µόνιµου πληθυσµού 2011 Δηµοτικής Ενότητας Βόλου	

	
Πηγή:	Εργαστήριο	Δημογραφικών	και	Κοινωνικών	Αναλύσεων	Τμήματος	Μηχανικών	Χωροταξίας	Πολεοδομίας	και	Περιφ.	
Ανάπτυξης,	ιδία	επεξεργασία	
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Δημοτική	Ενότητα	Ν.Ιωνίας	(πραγματικός	πληθυσμός	2001,	μόνιμος	πληθυσμός	2011)	

Γράφηµα 3 Ηλικιακή πυραµίδα πραγµατικού πληθυσµού 2001 Δηµοτικής Ενότητας Ν. Ιωνίας	

	
Πηγή:	Εργαστήριο	Δημογραφικών	και	Κοινωνικών	Αναλύσεων	Τμήματος	Μηχανικών	Χωροταξίας	Πολεοδομίας	και	Περιφ.	
Ανάπτυξης,	ιδία	επεξεργασία	

	
Γράφηµα 4 Ηλικιακή πυραµίδα µόνιµου πληθυσµού 2011 Δηµοτικής Ενότητας Ν. Ιωνίας	

	
Πηγή:	Εργαστήριο	Δημογραφικών	και	Κοινωνικών	Αναλύσεων	Τμήματος	Μηχανικών	Χωροταξίας	Πολεοδομίας	και	Περιφ.	
Ανάπτυξης,	ιδία	επεξεργασία	
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Δήμος	Βόλου	(πραγματικός	πληθυσμός	2001,	μόνιμος	πληθυσμός	2011)	

Γράφηµα 5 Ηλικιακή πυραµίδα πραγµατικού πληθυσµού 2001 Δήµου Βόλου	

	
Πηγή:	Εργαστήριο	Δημογραφικών	και	Κοινωνικών	Αναλύσεων	Τμήματος	Μηχανικών	Χωροταξίας	Πολεοδομίας	και	Περιφ.	
Ανάπτυξης,	ιδία	επεξεργασία	

	
Γράφηµα 6 Ηλικιακή πυραµίδα µόνιµου πληθυσµού 2011 Δήµου Βόλου	

	
Πηγή:	Εργαστήριο	Δημογραφικών	και	Κοινωνικών	Αναλύσεων	Τμήματος	Μηχανικών	Χωροταξίας	Πολεοδομίας	και	Περιφ.	
Ανάπτυξης,	ιδία	επεξεργασία	
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Όπως	διαπιστώνεται	από	την	παρατήρηση	των	ηλικιακών	πυραμίδων,	οι	πιο	πολυπληθείς	ηλικιακές	
ομάδες	τόσο	στους	άντρες	όσο	και	στις	γυναίκες	είναι	αυτές	μεταξύ	15	και	65	ετών,	γεγονός	που	
φανερώνει	ότι	πρόκειται	για	έναν	ώριμο	πληθυσμό.	Επίσης,	η	βάση	της	πυραμίδας	που	δείχνει	το	
νεανικό	 πληθυσμό	 είναι	 αρκετά	 περιορισμένη	 και	 είναι	 σχεδόν	 ισοδύναμη	 σε	 μέγεθος	 με	 τον	
γεροντικό	 πληθυσμό	 (άνω	 των	 65	 ετών).	 Επομένως,	 ο	 πληθυσμός	 του	 δήμου	 είναι	 ώριμος,	 με	
έντονες	 τάσεις	 γήρανσης.	 Πιο	 αναλυτικά	 συμπεράσματα	 προκύπτουν	 από	 τη	 μελέτη	 τριών	
δημογραφικών	δεικτών	(γήρανσης,	εξάρτησης	και	αντικατάστασης)	που	παρουσιάζονται	παρακάτω	

	

Α2.1.1.3	Δημογραφικοί	δείκτες	

Ο	Δείκτης	Γήρανσης	εκφράζει	κατά	πόσο	το	βάρος	του	πληθυσμού	μετατοπίζεται	από	τη	βάση	της	
πληθυσμιακής	πυραμίδας	προς	την	κορυφή,	πόσο	δηλαδή	γερασμένος	είναι	ο	πληθυσμός	και	κατά	
πόσο	μια	περιοχή	αντιμετωπίζει	πρόβλημα	ανανέωσης	του	πληθυσμού	της.	

	

	

Ο	 Δείκτης	 Εξάρτησης	 δηλώνει	 την	 αναλογία	 του	 οικονομικά	 μη	 ενεργού	 πληθυσμού	 με	 τον	
οικονομικά	ενεργό	πληθυσμό.	

	

	

Ο	Δείκτης	 Αντικατάστασης	 υποδεικνύει	 την	 αναλογία	 των	 νέων	 ατόμων	 που	 θα	 εισέλθουν	 στον	
οικονομικά	 ενεργό	 πληθυσμό	 προς	 τα	 ηλικιωμένα	 άτομα	 που	 θα	 αποχωρήσουν	 και	 επομένως	
περιγράφει	διαχρονικά	την	τάση	μεταβολής	του	οικονομικά	ενεργού	πληθυσμού.	

	

	

	

	

	

	

	

                         Πληθυσμός 65 ετών & άνω 
Δείκτης Γήρανσης = ------------------------------------ Χ 100 

                   Πληθυσμός από 0-14 

                        Πληθυσμός 0-14 + 65 ετών & άνω 
Δείκτης Εξάρτησης = ------------------------------------------ Χ 100 

                    Πληθυσμός από 15-64 

                                      Πληθυσμός 10-14 ετών 
Δείκτης Αντικατάστασης = ------------------------------- Χ 100 

                                   Πληθυσμός από 60-64 
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Πίνακας 8 Δηµογραφικοί δείκτες πληθυσµού 2001 και 2011																															
	 Δείκτης															

Γήρανσης	
Δείκτης		

Εξάρτησης	
Δείκτης		

Αντικατάστασης	

2001	 2011	 2001	 2011	 2001	 2011	

Δ.Ε.	ΒΟΛΟΥ	 104,75	 130,32	 46,65	 49,51	 105,12	 82,19	

Δ.Ε.	ΝΕΑΣ	ΙΩΝΙΑΣ	 79,11	 100,58	 46,63	 48,71	 116,35	 98,83	

ΔΗΜΟΣ	ΒΟΛΟΥ	 99,96	 124,75	 46,58	 50,53	 103,10	 85,80	

Πηγή:	Εργαστήριο	Δημογραφικών	και	Κοινωνικών	Αναλύσεων	Τμήματος	Μηχανικών	Χωροταξίας	Πολεοδομίας	και	Περιφ.	
Ανάπτυξης,	ιδία	επεξεργασία	Πολεοδομίας	και	Περιφ.	Ανάπτυξης,	ιδία	επεξεργασία	

	

Μελετώντας	 τους	δείκτες	 γήρανσης,	 καθίσταται	προφανές	ότι	 υπάρχει	 επιδείνωση	 του	δείκτη	 τα	
τελευταία	χρόνια.	Μάλιστα	τόσο	στη	δημοτική	ενότητα	Βόλου	όσο	και	στο	σύνολο	του	Δήμου,	οι	
τιμές	 του	 δείκτη	 φανερώνουν	 ότι	 ο	 γεροντικός	 πληθυσμός	 είναι	 μεγαλύτερος	 του	 νεανικού.	 Στη	
δημοτική	 ενότητα	 Ν.	 Ιωνίας	 φαίνεται	 ότι	 προς	 το	 παρόν	 υπάρχει	 μια	 ισορροπία,	 με	 τάση	 όμως	
επιδείνωσης.	Γενικά,	 	ο	δείκτης	γήρανσης	φανερώνει	ότι	ο	πληθυσμός	του	Δήμου	και	της	Αστικής	
Περιοχής	 (και	 κατ’	 αναλογία	 και	 της	Περιοχής	Παρέμβασης)	 είναι	 γηρασμένος,	 ακολουθώντας	 το	
γενικό	κανόνα	που	ισχύει	για	όλη	τη	χώρα.		

Ο	 δείκτης	 εξάρτησης	 επίσης	 αυξήθηκε	 τη	 δεκαετία	 2001-2011	 και	 στις	 τρεις	 χωρικές	 ενότητες.	
Μάλιστα,	αξίζει	να	σημειωθεί	 	ότι	ο	 εξαρτώμενος	από	 τα	οικονομικά	 ενεργά	άτομα	πληθυσμός	
είναι	κατά	κύριο	λόγο	ηλικιωμένοι	και	λιγότεροι	παιδιά.		

Τέλος,	όσον	αφορά	στη	δυναμική	του	οικονομικά	ενεργού	πληθυσμού,	όπως	αυτή	αποτυπώνεται	
από	 το	 δείκτη	αντικατάστασης,	φαίνεται	 ότι	 και	 αυτή	βαίνει	 μειούμενη,	 με	 τα	 νεαρά	άτομα	που	
εισέρχονται	 στον	 οικονομικά	 ενεργό	 πληθυσμό	 να	 είναι	 λιγότερα	 από	 τα	 ηλικιωμένα	 που	
αποχωρούν.	Φαίνεται	ότι	βαδίζουμε	προς	μια	γενικότερη	συρρίκνωση	 του	οικονομικά	ενεργού	
πληθυσμού.	

Συμπερασματικά,	 εξετάζοντας	 την	 ηλικιακή	 δομή	 του	 πληθυσμού,	 είναι	 φανερό	 ότι	 τόσο	 σε	
επίπεδο	 Δήμου	 όσο	 και	 Αστικής	 Περιοχής	 (και	 κατ’	 αναλογία	 και	 της	 Περιοχής	 Παρέμβασης)	 ο	
πληθυσμός	 είναι	 γηρασμένος	 και	 η	 τάση	 γήρανσης	 αυξάνεται.	 Εντός	 της	 Αστικής	 Περιοχή	
παρατηρείται	 ότι	 η	 δημοτική	 ενότητα	 της	Νέας	 Ιωνίας	 διαθέτει	 το	 νεανικότερο	πληθυσμό	 και	 τη	
μικρότερη	 τάση	 γήρανσης.	 Επιπλέον,	 ιδιαίτερα	 σημαντικό	 είναι	 το	 γεγονός	 ότι	 από	 τη	 μια	 τα	
εξαρτώμενα	 άτομα	 (παιδιά	 και	 ηλικιωμένοι)	 από	 τον	 οικονομικά	 ενεργό	 πληθυσμό	 συνεχώς	
αυξάνονται	και	από	την	άλλη	ο	τελευταίος	συρρικνώνεται.	

	

Α2.1.1.4	Εκπαιδευτικό	επίπεδο	

Τα	στοιχεία	που	είναι	διαθέσιμα	από	 την	ΕΛ.ΣΤΑΤ.	αφορούν	στον	μόνιμο	πληθυσμό	 του	2011	σε	
επίπεδο	Δήμου	και	παρουσιάζονται	στον	επόμενο	πίνακα:	

Πίνακας 9 Εκπαιδευτικό επίπεδο µόνιµου πληθυσµού 2011	

	 Σύνολο	

Κάτοχοι	διδακτορ.	ή	
μεταπτυχ.	τίτλου/	
Πτυχ	Παν/μίου	-	

Πολυτεχνείου,	ΑΤΕΙ,	
ΑΣΠΑΙΤΕ,	ανώτερων	
επαγγελμ.-ισότιμων	

σχολών	

Πτυχιούχοι	
μετα-	

δευτ/μιας	
εκπαίδευσης	

Απόφοιτοι	
Λυκείου	

Απόφοιτοι		
τριτάξιου	

Γυμνασίου	και	
πτυχιούχοι	
Επαγγελμ.		
Σχολών	

Απόφοιτοι	
Δημοτικού	

Εγκατέλειψαν	το	
Δημοτικό,	αλλά	

γνωρίζουν	γραφή-
ανάγνωση	/	

Ολοκλήρωσαν	την	
προσχολ.	αγωγή	/	
Δε	γνωρίζουν	

γραφή-ανάγνωση	

Λοιπά	
(άτομα	

γεννηθέντα	
μετά	την	
1/1/2005)	

ΠΕΡΙΦΕΡ.	 190.010	 30.017	 8.268	 42.766	 25.030	 47.390	 24.440	 12.099	
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ΕΝΟΤΗΤΑ		
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ	 100,0	%		 15,8	%	 4,3	%	 22,5	%	 13,1	%	 24,9	%	 12,8	%	 6,3	%	

ΔΗΜΟΣ		
ΒΟΛΟΥ	

144.449	 25.437	 6.747	 34.477	 18.596	 32.645	 17.151	 9.396	
100,0	%	 17,6	%	 4,6	%	 23,8	%	 12,8	%	 22,6	%	 11,8	%	 6,5	%	

ΔΗΜΟΣ		
ΑΛΜΥΡΟΥ	

18.614	 2.073	 639	 3.582	 2.297	 5.600	 3.171	 1.252	

100,0	%	 11,1	%	 3,4	%	 19,2	%	 12,3	%	 30,0	%	 17,0	%	 6,7	%	

ΔΗΜΟΣ		
ΖΑΓΟΡΑΣ	–		
ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ	

5.809	 435	 183	 943	 954	 2.090	 908	 296	

100,0	%	 7,4	%	 3,1	%	 16,2	%	 16,4	%	 35,9	%	 15,6	%	 5,1	%	

ΔΗΜΟΣ		
ΝΟΤΙΟΥ		
ΠΗΛΙΟΥ	

10.216	 1.069	 311	 1.791	 1.543	 3.530	 1.421	 551	

100,0	%	 10,4	%	 3,04%	 17,5	%	 15,1	%	 34,5	%	 13,9	%	 5,3	%	

ΔΗΜΟΣ		
ΡΗΓΑ		
ΦΕΡΑΙΟΥ	

10.922	 1.003	 388	 1.973	 1.640	 3.525	 1.789	 604	

100,0	%	 9,1	%	 3,55%	 18,0	%	 15,0	%	 32,2	%	 16,3	%	 5,5	%	

Πηγή:	ΕΛΣΤΑΤ	2011	
	

Όπως	φαίνεται	από	τον	παραπάνω	πίνακα,	όσο	πιο	αστική	είναι	μια	περιοχή	τόσο	αυξάνει	και	το	
μορφωτικό	 επίπεδο	 των	 κατοίκων	 της.	 Ο	 Δήμος	 Βόλου,	 ως	 ο	 πιο	 αστικοποιημένος	 δήμος	 της	
Περιφερειακής	Ενότητας,	εμφανίζει	το	πιο	υψηλό	ποσοστό	ατόμων	τριτοβάθμιας	εκπαίδευσης	και	
μεταπτυχιακές/διδακτορικές	 σπουδές	 και	 το	 μικρότερο	 ποσοστό	 ατόμων	 που	 αποφοίτησαν	 μόνο	
από	το	δημοτικό	ή	ούτε	από	αυτό.	

Όσον	 αφορά	 στην	 Περιοχή	 Παρέμβασης,	 χρήσιμα	 στοιχεία	 συλλέχθηκαν	 από	 την	 έρευνα	 του	
Πανεπιστημίου	Θεσσαλίας	που	διεξήχθη	στην	περιοχή	μεταξύ	επαγγελματιών	αλλά	και	κατοίκων,	η	
οποία	παρουσιάζεται	αναλυτικά	στο	Παράρτημα	Ι.	

Έτσι,	 όπως	 περιγράφεται	 στον	 ακόλουθο	 πίνακα,	 οι	 περισσότεροι	 επιχειρηματίες	 (από	 τους	 123	
που	 απάντησαν	 στα	 ερωτηματολόγια)	 είναι	 απόφοιτοι	 τριτοβάθμιας	 εκπαίδευσης	 (41,5%),	
ακολουθούν	οι	απόφοιτοι	δευτεροβάθμιας	εκπαίδευσης	 (30,1%),	ενώ	ένα	ποσοστό	της	τάξης	του	
17,9%	 είναι	 απόφοιτοι	 μεταλυκειακής	 εκπαίδευσης.	 Βέβαια,	 σημειώνεται	 ότι	 το	 δείγμα	 αυτό	 δε	
μπορεί	να	χρησιμοποιηθεί	με	ασφάλεια	ως	αντιπροσωπευτικό	όλης	της	Περιοχής	Παρέμβασης.	

Πίνακας 10 Επίπεδο Εκπαίδευσης επιχειρηµατιών	 Γράφηµα 7 Επίπεδο Εκπαίδευσης επιχειρηµατιών	

	 Αριθμός	 Ποσοστό	

Πρωτοβάθμια	 5	 4,1	

Δευτεροβάθμια	 37	 30,1	

Μεταλυκειακή	 22	 17,9	

Φοιτητής	 2	 1,6	

Τριτοβάθμια	 51	 41,5	

Μεταπτυχιακό	 5	 4,1	

Σύνολο	 122	 99,2	

Δ/Α	 1	 0,8	

Γενικό	Σύνολο	 123	 100,0	
	

	
Πηγή:	Ειδική	έρευνα	Πανεπιστημίου	Θεσσαλίας,	2016	
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Ως	προς	το	επίπεδο	εκπαίδευσης	των	κατοίκων	της	περιοχής	(όσων	δέχθηκαν	να	απαντήσουν)	
διαπιστώνουμε	ότι	μεγάλο	μέρος	αυτών	είναι	απόφοιτοι	τριτοβάθμιας	εκπαίδευσης	(48%	περίπου	
οι	απόφοιτοι	τριτοβάθμιας	εκπαίδευσης	και	οι	κάτοχοι	μεταπτυχιακού	και	διδακτορικού),	ένα	
σημαντικό	τμήμα	είναι	φοιτητές	(16%),	ενώ	αντίθετα	ένα	πολύ	μικρό	ποσοστό	έχει	ολοκληρώσει	
μόνο	την	πρωτοβάθμια	εκπαίδευση	(4%).	
.	
Πίνακας 11 Εκπαίδευση ερωτώµενων-κάτοικοι Γράφηµα 8 Εκπαίδευση ερωτώµενων-κάτοικοι 

	 Αρ.	Ερωτημα-	
τολογίων	 Ποσοστό	 Αναγωγή	

Πρωτοβάθμια	 15	 4,0	 4,1	

Δευτεροβάθμια	 68	 18,1	 18,5	

Μεταλυκειακή	 40	 10,6	 10,9	

Φοιτητής	 61	 16,2	 16,6	

Τριτοβάθμια	 137	 36,4	 37,3	

Μεταπτυχιακό	 38	 10,1	 10,4	

Διδακτορικό	 8	 2,1	 2,2	

Σύνολο	 367	 97,6	 100,0	

Δ/Α	 9	 2,4	 	

Γενικό	Σύνολο	 376	 100,0	 	
	

	
Πηγή:	Ειδική	έρευνα	Πανεπιστημίου	Θεσσαλίας,	2016	

	

	

Ιδιαίτερη	αναφορά	θα	πρέπει	να	γίνει	στο	εκπαιδευτικό	επίπεδο	των	Ρομά,	οι	οποίοι	στην	Περιοχή	
Παρέμβασης	συγκεντρώνονται	κυρίως	στην	περιοχή	των	προσφυγικών	στο	κέντρο	 της	Ν.	 Ιωνίας.	
Σύμφωνα	 με	 την	 μελέτη	 της	 Περιφέρειας	Θεσσαλίας	 «Περιφερειακή	 Στρατηγική	 για	 την	 ένταξη	
των	Ρομά	στη	Θεσσαλία»	 το	μορφωτικό	επίπεδο	των	Ρομά	είναι	χαμηλό,	γεγονός	που	οφείλεται	
στην	 ελλιπή	 παρακολούθηση	 και	 πρόωρη	 εγκατάλειψη,	 τη	 δυσκολία	 προσαρμογής	 στο	 σχολικό	
πρόγραμμα,	τη	μη	καλή	γνώση	της	ελληνικής	γλώσσας	και	την	απορριπτική	στάση	του	κοινωνικού	
περιβάλλοντος	 (εσωτερικού	 και	 εξωτερικού).	 Εξειδικευμένες	 έρευνες	 –	 καταγραφές	 που	
πραγματοποιήθηκαν	τα	προηγούμενα	χρόνια	από	τις	πρώην	Κοινωφελείς	Επιχειρήσεις	του	Δήμου	
στον	οικισμό	του	Αλιβερίου,	καθώς	και	από	το	Κέντρο	Στήριξης	Ρομά	του	Αλιβερίου	επιβεβαιώνουν	
υψηλό	 ποσοστό	 αναλφαβητισμού.	 Συγκριμένα	φαίνεται	 ότι	 ένα	 ποσοστό	 60-80%	 δηλώνει	 ότι	 δε	
γνωρίζει	γράμματα.	Μάλιστα	αυτό	το	ποσοστό	είναι	πιο	υψηλό	μεταξύ	των	κοριτσιών.	Βέβαια,	στην	
περιοχή	των	προσφυγικών,	όπου	οι	Ρομά	είναι	ενταγμένοι	στον	αστικό	και	κοινωνικό	ιστό	εδώ	και	
χρόνια,	 η	 κατάσταση	 είναι	 βελτιωμένη.	 Παραμένει	 ωστόσο	 το	 πρόβλημα	 του	 αναλφαβητισμού,	
ιδιαίτερα	για	τα	κορίτσια.	
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Α2.1.2.	Ανάλυση	SWOT	της	ΠΠ	αναφορικά	με	τα	Δημογραφικά	Χαρακτηριστικά	της	

Πίνακας 12 SWOT Δηµογραφικών χαρακτηριστικών 

Δημογραφικά	Χαρακτηριστικά		
Περιοχής	Παρέμβασης	

Ισχυρά	Σημεία	(S)	 Αδύναμα	Σημεία	(W)	

− Θετική	πληθυσμιακή	μεταβολή	ιδιαίτερα	στην	
περιοχή	της	Ν.	Ιωνίας.	

− Αυξημένο	ποσοστό	νέων	ιδιαίτερα	στην	
περιοχή	της	Ν.	Ιωνίας	

− Υψηλό	ποσοστό	αποφοίτων	Τριτοβάθμιας	
Εκπαίδευσης	

− Μικρός	αριθμός	αποφοίτων	μόνο	
πρωτοβάθμιας	εκπαίδευσης	

− Αυξητική	τάση	γήρανσης	του	πληθυσμού	
− Περισσότεροι	ηλικιωμένοι	παρά	παιδιά	
− Συρρίκνωση	του	οικονομικά	ενεργού	πληθυσμού	
− Αυξημένο	ποσοστό	αποφοίτων	Πρωτοβάθμιας	
Εκπαίδευσης	(στην	περιοχή	Προσφυγικών	και	
Ξηροκάμπου	Ν.	Ιωνίας,	περίπου	το	1/3	του	
πληθυσμού)	

− Αυξημένο	ποσοστό	αναλφάβητων	και	μαθητών	
που	δεν	παρακολουθούν	συστηματικά	την	
υποχρεωτική	εκπαίδευση	στις	κοινότητες	των	
Ρομά	

Ευκαιρίες	(O)	 Απειλές	(T)	

− Δυνατότητες	που	προσφέρουν	οι	πολιτικές	της	
Ε.Ε.	και	τα	εθνικά	σχέδια	για	την	αναβάθμιση	του	
ανθρώπινου	δυναμικού	(κατάρτιση,	δια	βίου	
μάθηση)	

− Αξιοποίηση	επιχειρησιακών	προγραμμάτων	
ΕΣΠΑ	

− Ύπαρξη	Μελέτης	Περιφερειακής	Στρατηγική	για	
την	ένταξη	των	Ρομά	στη	Θεσσαλία	

− Η	ύπαρξη	του	Πανεπιστημίου	

− Περαιτέρω	γήρανση	του	πληθυσμού	και	
επιδείνωση	των	δημογραφικών	δεικτών	

− Μειωμένες	δημόσιες	και	ιδιωτικές	επενδύσεις	
στην	εκπαίδευση	λόγω	της	οικονομικής	κρίσης	

− Αυξημένες	ανάγκες	πρόνοιας	και	περίθαλψης	
ηλικιωμένων	ατόμων	

− Διαρροή	επιστημονικού	στελεχιακού	δυναμικού	
λόγω	έλλειψης	ευκαιριών	
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Α2.2.1.	Αποτύπωση	Κοινωνικών	Χαρακτηριστικών	σε	επίπεδο	ΠΠ,	ΑΠ	και	Δήμου	

	

Σε	αντίθεση	με	τα	έργα	τεχνικού	χαρακτήρα	στα	οποία	παρουσιάζεται	σχετική	επάρκεια	μετρήσεων	
και	 βιβλιογραφικού	 υλικού	 τα	 δεδομένα	 τεκμηρίωσης	 της	 μορφολογίας	 ειδικών	 κατηγοριών	
πληθυσμού	(όπως	π.χ.	οι	μετανάστες,	οι	Ρομά,	κτλ)	αλλά	και	η	κινητικότητα	που	οι	ομάδες	αυτές	
παρουσιάζουν	τοπικά	και	χρονικά	αντιμετωπίζουν	μεθοδολογικές	δυσκολίες	στην	τεκμηρίωσή	και	–
κυρίως-	την	ερμηνεία	τους.	

	Τα	κυριότερα	μεθοδολογικά	εμπόδια	που	αντιμετωπίσθηκαν	ήταν	τα	εξής:	

− Οι	 διαθέσιμες	 έρευνες	 για	 την	 περιοχή	 του	 Βόλου	 είναι	 αποσπασματικές	 και	 χωρίς	 να	
ικανοποιούνται	 κοινά	 κριτήρια	μετρήσεων	ενώ	οι	βιβλιογραφικές	αναφορές	περιορίζονται	σε	
μονογραφίες	ή	μελέτες	με	στοιχεία	σε	 επίπεδο	 επικράτειας,	περιφέρειας	 νομού	ή	συνολικού	
δήμου.	

− Δεν	καταγράφονται	πλέον	από	τις	υπηρεσίες	στατιστικά	στοιχεία	για	ευπαθείς	ομάδες	μιας	και	
θεωρείται	στοιχείο	διακριτικής	μεταχείρισης	

− Δεν	είναι	ιδιαίτερα	προσβάσιμες	οι	αναλύσεις	της	στατιστικής	υπηρεσίας	

− Δεν	υπάρχουν	μηχανισμοί	συλλογής	στοιχείων	για	συγκεκριμένα	κοινωνικά	δεδομένα	όπως	για	
παράδειγμα	η	εξέλιξη	της	φτώχειας	στα	δημοτικά	διαμερίσματα	της	πόλης.	

Οι	αδυναμίες	στην	συλλογή	των	στοιχείων	που	εντοπίσθηκαν	κατά	τη	διάρκεια	της	τεκμηρίωσης:	

− Τα	διαθέσιμα	στοιχεία	για	τις	ευπαθείς	ομάδες	από	υπηρεσίες,	συλλόγους	κτλ	είναι	συχνά	μη	
διαθέσιμα,	είτε	λόγω	του	νόμου	για	την	προστασία	των	ευαίσθητων	προσωπικών	δεδομένων,	
είτε	 λόγω	 της	 ελεγχόμενης	 αξιοπιστίας	 τους,	 είτε	 λόγω	 της	 έλλειψης	 πεδίων	 δεδομένων	που	
μπορούν	 να	 είναι	 αξιοποιήσιμα	 στην	 έρευνά	 μας	 (π.χ.	 μεταναστευτικοί	 σύλλογοι	 ή	 σύλλογοι	
Ρομά	δίνουν	εξωπραγματικά	στοιχεία	αριθμού	μελών).	

− Τα	 στοιχεία	 συχνά	 βασίζονται	 σε	 έρευνες	 που	 έγιναν	 πριν	 το	 2009	 με	 αμφισβήτηση	 της	
αξιοπιστίας	τους	σήμερα	μετά	την	7ετή	δημοσιονομικής	κρίση.	Ιδιαίτερα	αμφισβητήσιμα	είναι	
τα	στοιχεία	εισοδήματος	

− Τα	 στοιχεία	 του	 Κ.Ε.Α.	 (Κοινωνικό	 εισόδημα	 αλληλεγγύης)	 που	 θα	 μπορούσε	 να	 μας	 δώσει	
άμεσα	δεδομένα	κοινωνικού	χαρακτήρα	για	την	φτώχεια,	το	εισόδημα,	την	απασχόληση,	 	την	
σύνθεση	του	νοικοκυριού,	κ.α.	με	δυναμικό	τρόπο	δεν	είναι	ακόμη	διαθέσιμα	στις	υπηρεσίες	
του	ΟΤΑ	μιας	και	δεν	έχουν	«ανοίξει»	ακόμη	πεδία	ταξινόμησης	και	αναζήτησης	στη	φόρμα	του	
ΗΔΙΚΑ.	

− Πολλές	 από	 τις	 εκθέσεις	 υπηρεσιών	 καταγράφουν	 επίσης	 το	 τι	 δηλώνουν	 οι	 ίδιοι	 οι	
ερωτώμενοι	 πολίτες	 που	 ανήκουν	 σε	 ευπαθείς	 ομάδες	 χωρίς	 κάποια	 μεθοδολογία	
viability/liability	στον	έλεγχο	των	στοιχείων.	

	

Για	τους	παραπάνω	λόγους	επιλέξαμε	να	χρησιμοποιήσουμε	την	εξής	μεθοδολογία:	
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Πίνακας 13 Μεθοδολογία συλλογής δεδοµένων κοινωνικών χαρακτηριστικών ΠΠ 

Μεθοδολογία	 Ενέργεια	συλλογής	δεδομένων	
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ΥΝ
ΣΗ

Σ	 Απλή	τυχαία	δειγματοληψία	
(simple	random	sampling)	

Πραγματοποιήθηκε	τυχαία	δειγματοληψία	στην	περιοχή	παρέμβασης	από	
το	πανεπιστήμιο	Θεσσαλίας	την	Άνοιξη	του	2017	με	βασικές	μεταβλητές	
την	φτώχεια,	την	απασχόληση	και	την	επιχειρηματικότητα	

Στατιστικά	στοιχεία	εκθέσεων	
υπηρεσιών	προς	εποπτικούς	
κ.α.	φορείς	

Αντλήθηκαν	στοιχεία	της	τελευταίας	5ετίας	από	τις	εκθέσεις	κοινωνικών	
υπηρεσιών	προς	φορείς	εποπτείας	(π.χ.	περιφέρεια	Θεσσαλίας,	ΕΥΣΕΚΤ,	
ΕΚΚΑ,	ΤΕΒΑ,	κτλ)	

Επεξεργασία	Δελτίων	
δικαιούχων	ΤΕΒΑ	

Τα	στοιχεία	των	εγκεκριμένων	δικαιούχων	του	ΤΕΒΑ	(2013-2015)	παρέχουν	
πληροφορίες	ως	προς	την	ένταξη	σε	ευπαθή	ομάδα,	το	μέγεθος	της	
οικογένειας	και	το	ντόπο	κατοικίας	όπως	δηλώνεται.	Επειδή	υπάρχει	
στοιχειώδης	διασταύρωση	ως	προς	τα	αποδεικτικά	έγγραφα		που	
κατατέθηκαν	από	τους	δικαιούχους	(και	όχι	κατά	δήλωσή	τους)	μας	
παρείχαν	σημαντικές	πληροφορίες	για	την	ΠΠ	
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Ομάδες	εστιασμένης	
συζήτησης	(	Focus	groups)	

Οι	κοινωνικές	υπηρεσίες	του	Δήμου	Βόλου	και	στη	Κ.Ε.Κ.Π.Α.	-	Δ.Ι.Ε.Κ.	
παρέχουν	υποστήριξη	στις	περισσότερες	ευπαθείς	κοινωνικές	ομάδες	την	
τελευταία	25ετία	με	αποτέλεσμα	οι	απόψεις	τους	οι	απόψεις	που	
καταγράφονται	σε	μια	τέτοια	ομάδα	προέρχονται	μέσα	από	τη	
διαδραστικότητα	(interaction)	των	ομάδων	σε	τοπικό	επίπεδο	με	τους	
χρήστες	υπηρεσιών.	
Η	επιλογή	των	ομάδων	συζητήσεων	έγινε	με	βάση	το	αντικείμενο	της	κάθε	
δομής	και	την	ομάδα-στόχο	που	εξυπηρετεί	(π.χ.	Κέντρα	Ρομά,	Πρόγραμμα	
Στέγαση-Επανένταξη	για	τους	Αστέγους,	υπεύθυνοι	έργων	ΤΟΠΕΚΟ	και	
ΤΟΠΣΑ	για	την	κοινωνική	επιχειρηματικότητα	και	τους	ανέργους,	κτλ).	

Συνεντεύξεις	

Ελήφθησαν	στοιχεία	στάσεων	και	απόψεων	ελεύθερων	επαγγελματιών	της	
ΠΠ	στα	πλαίσια	της	έρευνας	του	πανεπιστημίου	Θεσσαλίας	για	θέματα	
ανάπτυξης	&	απασχόλησης	όπως,	για	την	κοινωνική	επιχειρηματικότητα,	τη	
δια	βίου	μάθηση,	την	κινητικότητα	της	εργασίας	(προσλήψεις-απολύσεις,	
κτλ)	

	

	

Α.2.2.1.1.	Δομές	Υγείας-Πρόνοιας-Ειδικών	Ομάδων	Πληθυσμού	στην	περιοχή	παρέμβασης	

Πίνακας 14 Δοµές Υγείας-Πρόνοιας-Ειδικών Οµάδων Πληθυσµού στην περιοχή παρέµβασης 
		 ΑΠ	 ΠΠ	
		 Δομές	 Δυναμικό	 Δομές	 Δυναμικό	
Δομές	Υγείας	 6	 650	 2	 165	

Δομές	Φροντίδας	Ηλικιωμένων		 23	 640	 6	 200	

Δομές	Φροντίδας	Παιδιών	 37	 -	 19	 -	

Δομές	για	ΑμεΑ	 28	 -	 11	 -	

Δομές	για	Ρομά	 2	 1300	 0	 -	

Δομές	για	την	αντιμετώπιση	της	Φτώχειας	 23	 4000	 16	 2500	

Δομές	για	τον	Πολιτισμό	 19	 -	 11	 -	

Δομές	Επαγγελματικής	Εκπαίδευσης/Κατάρτισης	 1	 -	 1	 -	

Δομές	για	Χρήστες	Ουσιών	 3	 -	 3	 -	
Πηγή:	Οδηγός	Κοινωνικών	Υπηρεσιών	Βόλου	(2017),	ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ,	ίδια	επεξεργασία	
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Α.2.2.1.2.	Ειδικές	Ομάδες	Πληθυσμού	(ευάλωτες-ευπαθείς)	στην	περιοχή	παρέμβασης	

Α2.2.1.2.α	Χαρακτηριστικά	ΕΚΟ	

Τα	 πληθυσμιακά	 χαρακτηριστικά	 που	 κρίνονται	 ως	 δεκτικά	 κοινωνικών	 παρεμβάσεων,	 αφορούν	
στη	νέα	προγραμματική	περίοδο	την	φτώχεια	που	προσδιορίζεται	και	εξειδικεύεται4:	(α)	τα	άτομα	
και	 τα	 νοικοκυριά	που	βρίσκονται	 υπό	 την	απειλή	 της	φτώχειας,	 (β)	 τα	άτομα	 και	 τα	 νοικοκυριά	
που	 ζουν	 στο	 60%	 του	 μέσου	 εισοδήματος	 (όριο	 φτώχειας)5	και	 (γ)	 άτομα	 και	 νοικοκυριά	 που	
πλήττονται	από	ακραία	φτώχεια6.	Παράλληλα,	στις	παραπάνω	ομάδες	προστίθενται		και	οι	ειδικές	
ευπαθείς	 ομάδες	 (ΑΜΕΑ,	 ΡΟΜΑ,	μετανάστες,	 αποφυλακισμένοι,	 χρήστες	 ουσιών,	 διαβιούντες	 σε	
ιδρύματα	κ.λ.π.)	ανεξάρτητα	από	την	εισοδηματική	τους	κατάσταση.	

Η	 “φτώχεια”	 προσεγγίζεται	 ως	 μια	 κατάσταση	 αποστέρησης	 αγαθών	 και	 υπηρεσιών	 και	
προσδιορίζεται	είτε	ως	απόλυτη	φτώχεια	 (αδυναμία	κάλυψης	βασικών	αναγκών,	όπως	διατροφή,	
στέγαση,	ρουχισμός	συνθήκες	υγιεινής),	είτε	ως	σχετική	φτώχεια	(εισοδηματική	ανισότητα).	

Με	βάση	τις	εκτιμήσεις	της	Στατιστικής	υπηρεσίας	της	Επιτροπής	(EUROSTAT)	το	2013	σε	κίνδυνο	
φτώχειας	 ή/και	 κοινωνικού	 αποκλεισμού	 στην	 Ελλάδα	 βρίσκονταν	 3,9	 εκ.	 πολίτες	 (35,7%	 του	
πληθυσμού).	 Τα	 ποσοστά	 σχετικής	 φτώχειας	 εξακολουθούν	 να	 κυμαίνονται	 σε	 υψηλά	 επίπεδα	
(πάνω	 από	 23%	 του	 πληθυσμού),	 πλήττοντας	 κυρίως	 άτομα	 που	 κατοικούν	 στην	 ύπαιθρο,	
μονογονεϊκές	 οικογένειες,	 ΑμεΑ,	 πολύτεκνες	 οικογένειες,	 ζευγάρια	 ηλικιωμένων	 ,	 ανέργους,	
συνταξιούχους.	 Ο	 κίνδυνος	φτώχειας	 για	 παιδιά	 ηλικίας	 0-17	 ετών	 ανέρχεται	 σε	 28,8%	 και	 είναι	
υψηλότερος	κατά	5,7%	από	το	αντίστοιχο	ποσοστό	του	συνολικού	πληθυσμού.	

Στην	οικονομική	κρίση	υπάρχουν	ομάδες	πληθυσμού	που	είναι	 ιδιαίτερα	ευάλωτες	και	υπάρχει	
ένας	 ιδιαίτερα	 αυξημένος	 κίνδυνος	 ανάπτυξης	 μιας	 προσωπικής	 διαδρομής	 στη	 φτώχεια.	
Μεσοπρόθεσμα,	 τα	 φτωχά	 νοικοκυριά	 τα	 οποία	 διαθέτουν	 λιγότερα	 περιουσιακά	 στοιχεία,	
περιορισμένες	 δυνατότητες	 αντίδρασης,	 και	 λιγότερη	 πρόσβαση	 σε	 τραπεζικές	 υπηρεσίες	 και	
προϊόντα	ενδεχομένως	να	βιώσουν	βαθύτερη,	πιο	ακραία	ίσως	και	απόλυτη	φτώχεια.	Βραχυχρόνια	
ωστόσο	πλήττονται	όσοι	βρίσκονται	«κοντά	στη	φτώχεια»,	ενώ	επηρεάζονται	και	νέες	ομάδες	που	
διαφορετικά	δε	θα	είχαν	επηρεαστεί.		

Εμφανίζονται	 νέες	ομάδες	φτωχών	 (νεόπτωχοι):	παιδιά,	νέοι,	εργαζόμενοι,	μόνα	νοικοκυριά	και	
τυπικά	νοικοκυριά	δύο	ενηλίκων	με	ένα	ή	δύο	παιδιά,	άτομα	με	ιδιόκτητη	κατοικία.	Αυξάνεται	σε	
μεγάλο	 βαθμό	 η	 μακροχρόνια	 φτώχεια,	 η	 οποία	 σε	 γενικές	 γραμμές	 πλήττει	 τις	 ηλικιωμένες	
γυναίκες	και	 τα	παιδιά.	Παράλληλα,	 το	ποσοστό	υλικής	στέρησης	κυμαίνεται	σε	 ιδιαίτερα	υψηλά	
επίπεδα,	ενώ	η	τάση	είναι	αυξητική.	

Βάσει	 των	 στοιχείων	 της	 ΕΛΣΤΑΤ,	 η	 κατάσταση	 στο	 μέτωπο	 της	 φτώχειας	 και	 του	 κοινωνικού	
αποκλεισμού	 έχει	 επιδεινωθεί,	 με	 αποτέλεσμα	 τη	 στέρηση	 βασικών	 αγαθών	 και	 υπηρεσιών.	 Ο	
συνδυασμός	της	μείωσης	του	εισοδήματος	με	τις	αυξημένες	ανάγκες	που	δημιουργούνται	λόγω	της	
ύφεσης	έχει	ως	αποτέλεσμα	την	αύξηση	του	ποσοστού	του	πληθυσμού	που	βρίσκεται	σε	ακραία	
φτώχεια	ή	σε	άμεσο	κίνδυνο	φτώχειας	ή	κοινωνικού	αποκλεισμού.	

	

                                                
4	ΕΣΚΕ	2015	
5	Βάσει	ΕΛΣΤΑΤ,	έρευνα	εισοδήματος	2013	τα	όρια	αυτά	είναι	5.023	ετησίως	ανά	άτομο	ή	550€	μηνιαίως	
ανεξαρτήτως	μεγέθους	και	σύνθεσης	νοικοκυριού	
6	Δεν	μετριέται	στατιστικά.	Ορίζεται	βάσει	της	ΚΥΑ	για	το		ΕΕΕ,	ενδεικτικό	εισοδηματικό	κριτήριο	για	4μελή	οικογένεια	
τα	400€	μηνιαία 
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Α2.2.1.2.β	Στοιχεία	για	την	φτώχεια	στο	Βόλο	

Σύμφωνα	 με	 πρωτογενή	 στοιχεία	 των	 κοινωνικών	 δομών	 του	 Δήμου	 1.399	 πολίτες	 αιτήθηκαν	
στήριξης	 στις	 υπηρεσίες	 του	 ΟΤΑ	 9/2014-20/1/2015.	 Η	 απογραφή	 ζητήθηκε	 από	 τη	 Διεύθυνση	
Υγείας	 της	 Περιφέρειας	Θεσσαλίας,	 ενόψει	 της	 υλοποίησης	 του	 προγράμματος	 «Επισιτιστική	 και	
Υλική	Συνδρομή	προς	Απόρους».		

Τα	 στοιχεία	 που	 προέκυψαν	 από	 την	 απογραφή	 δείχνουν	 και	 το	 μέγεθος	 του	 προβλήματος	 στο	
Βόλο.	Καταγεγραμμένοι	1.399	πολίτες	αδυνατούν	να	εξασφαλίσουν	ακόμη	και	 τα	ως	προς	 το	 ζην	
και	 απευθύνθηκαν	 στην	 Πρόνοια	 για	 στήριξη.	 Παράλληλα	 από	 την	 επεξεργασία	 στοιχείων	 των	
ατόμων	που	βάσει	αίτησης	τους	ελέγχθηκαν	από	το	ΗΔΙΚΑ	και	εγκρίθηκαν	ως	δικαιούχοι	τροφίμων	
και	άλλης	βασικής	υλικής	συνδρομής,	στις	διανομές	τροφίμων	εντάχθηκαν	7.704	άτομα.	

Η	πολυπλοκότητα	των	προβλημάτων,	όσο	η	φτώχεια	αυξάνεται	στη	Μαγνησία,	αντιμετωπίζεται	με	
παραδοσιακούς	 τρόπους,	 όπως	 η	 διανομή	 τροφίμων	 και	 η	 εξασφάλιση	 στέγης	 σε	 μερίδα	
ανθρώπων,	καθώς	οι	δομές	δεν	επαρκούν.	Κοινωνικές	ομάδες	εξακολουθούν	να	ζουν	στο	απόλυτο	
περιθώριο	και	η	δυνατότητα	παρέμβασης	εξαντλείται	σε	μέσα	που	δεν	δίνουν	λύσεις.	

Διαπιστώνονται	επικαλύψεις	παροχής	ταυτόσημων	ή	ομοειδών	υπηρεσιών	και	παροχών	από	ίδιες	
ή	συμπληρωματικές	δομές,	οι	οποίες	«ανήκουν»	σε	ίδιους	ή	και	διαφορετικούς	φορείς.	

Η	δεδομένη	έλλειψη	εξειδικευμένου	επιστημονικού	προσωπικού	υποστήριξης	της	λειτουργίας	των	
τοπικών	Κοινωνικών	Δομών,	εντείνεται	από	τη	«διάσπασή»	του	σε	πολλές	Δομές	ή	και	στην	άσκηση	
διοικητικού	χαρακτήρα	δραστηριοτήτων.	

Σε	γενικές	γραμμές,	η	υποστήριξη	των	ευπαθών	ομάδων	καλύπτεται	από	το	υπάρχον	τοπικό	Δίκτυο	
Κοινωνικών	 Δομών	 στις	 περισσότερες	 κοινωνικές	 υπηρεσίες,	 με	 σαφή	 έλλειψη	 όμως	 	 στην	
προσβασιμότητας	 και	 την	 ισόρροπη	 ανάπτυξη	 σημείων	 στήριξης	 στο	 πολεοδομικό	 συγκρότημα,	
στην	 έλλειψη	 εξατομικευμένης	 προσέγγισης,	 ενδυνάμωσης	 και	 στήριξης	 των	 ανέργων	 (ιδιαίτερα	
των	μακροχρόνια	ανέργων	και	 των	νέων)	στην	προώθησή	 τους	σε	θέση	απασχόλησης	ή	και	στην	
έναρξη	 επιχειρηματικής	 δραστηριότητας.	 Οροθετικοί,	 πρόσφυγες	 και	 αιτούντες	 άσυλο,	
παλιννοστούντες	 και	 περιθωριοποιημένες	 Κοινότητες	 ,	 όπως	 αποφυλακισμένοι	 και	 ανήλικοι	
παραβάτες,	βρίσκονται	στο	περιθώριο	στην	περιοχή.	

	

Α2.2.1.2.γ	Θύλακες	Φτώχειας	στην	περιοχή	παρέμβασης	

Η	 περιοχή	 παρέμβασης	 παρουσιάζει	 συγκέντρωση	 φτώχειας	 σε	 τρεις	 βασικές	 περιοχές:	 (α)	 την	
περιοχή	Ξηροκάμπου,	(β)	μέρος	της	περιοχής	των	Ρομά	των	Προσφυγικών	στο	κέντρο	της	Ν.	Ιωνίας	
και	(γ)	τμήμα	της	περιοχής	Νεαπόλεως.	
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Χάρτης 5	Περιοχές συγκέντρωσης φτώχειας στο ΠΣ Βόλου	

	
Πηγή:	ΕΚΚΕ-ΕΛΣΤΑΤ,	2016	
	

Οι	 παραπάνω	 περιοχές	 παρομοιάζουν	 υψηλό	 ποσοστό	 εισοδηματικής	 εξάρτησης	 από	 διάφορα	
επιδόματα,	υψηλή	και	μακροχρόνια	ανεργία	καθώς	και	φτωχοποίησης	 τα	τελευταία	χρόνια	όπως	
προκύπτει	από	 τα	διασταυρωμένα	στοιχεία	 εισοδήματος	 του	ΗΔΙΚΑ	στα	πλαίσια	 της	διαδικασίας	
ελέγχου	αιτήσεων	για	τα	προγράμματα	ΤΕΒΑ	και	ανθρωπιστικής	κρίσης.	

	

Χάρτης 6	Χάρτης Φτώχειας, άτοµα που εξαρτώνται από επιδόµατα	

	
Πηγή:	ΕΚΚΕ-ΕΛΣΤΑΤ,	2016	
	

Ιδιαίτερα	 η	 περιοχή	 του	 Ξηροκάμπου	 παρουσίαζε	 υψηλή	 φτώχεια,	 παραβατικότητα	 (ιδιαίτερα	
νεανική)	 και	 μακροχρόνια	 ανεργία	 και	 πριν	 από	 το	 2011,	 ενώ	 το	 επίπεδο	 εκπαίδευσης	 έχει	 τις	
χειρότερες	επιδόσεις	στην	περιοχή	με	 τουλάχιστον	34%	αποφοίτους	δημοτικού–η	δημοσιονομική	
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κρίση	 της	 χώρας	 απλώς	 επέτεινε	 και	 εμβάθυνε	 τα	 διαρθρωτικά	 προβλήματα	 της	 γειτονιάς.	 Πιο	
συγκεκριμένα	 τα	 στοιχεία	 μας	 επιβεβαιώνουν	 τις	 εμπειρικές	 παρατηρήσεις	 των	 Κοινωνικών	
λειτουργών	της	Πρόνοιας	και	της	Κοινωφελούς	του	Δήμου	Βόλου:	

	

Γράφηµα 9	Ευάλωτες και ειδικές κοινωνικές οµάδες στην περιοχή του Ξηροκάµπου	

	

	

	

	

Πίνακας 15 Ευάλωτες και ειδικές κοινωνικές οµάδες στην περιοχή του Ξηροκάµπου 

Ξηρόκαμπος	

Ευάλωτες	 Αριθμός	Ατόμων	

Άτομα	με	αναπηρίες	(σωματικές	ή	ψυχικές	ή	νοητικές	ή	αισθητηριακές)	 15	

Εξαρτημένα	ή	απεξαρτημένα	από	ουσίες	άτομα	 20	

Οροθετικοί	 0	

Φυλακισμένοι/αποφυλακισμένοι	 10	

Ανήλικοι	παραβάτες	 0	

Ειδικές	 Αριθμός	Ατόμων	

Μακροχρόνια	άνεργοι	με	κάρτα	ανεργίας	ΟΑΕΔ	 100	

Άνεργοι	χωρίς	κάρτα	ανεργίας	ΟΑΕΔ		 165	

Μετανάστες		 50	

Φτωχοί	εργαζόμενοι	με	χαμηλό	οικογενειακό	εισόδημα	 110	

Φτωχοί	εργαζόμενοι	με	περιστασιακή	εργασία	στα	όρια	της	ακραίας	φτώχειας	 125	

Πηγή:	Δ.Βόλου.	Στοιχεία	ΤΕΒΑ	2015,	ίδια	επεξεργασία		
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Α2.2.1.2.δ	Ευάλωτες	και	ευπαθείς	ομάδες	πληθυσμού	στην	περιοχή	παρέμβασης	

o Ρομά		

Στα	προσφυγικά	στη	Ν.	 Ιωνίας	εντοπίζεται	και	η	Τρίτη	μεγαλύτερη	κοινότητα	Ρομά	της	περιοχής	
του	Βόλου	(συνολικά	4	με	τους	Ρομά	της	Νεάπολης,	Αλιβερίου	και	Αγ.	Παρασκευής).	Οι	Ρομά	των	
Προσφυγικών	 υπολογίζονται	 σε	 350-500	 άτομα	 (στοιχεία	 ΕΚΚΑ,	 2016),	 παρουσιάζουν	 υψηλή	
διασπορά	στον	αστικό	 ιστό	και	 ικανοποιητική	ένταξη	στην	εκπαίδευση	των	παιδιών.	Ως	προς	 την	
απασχόληση,	 η	 κοινότητα	 επικεντρώνεται	 βασικά	 στο	 λιανεμπόριο	 των	 λαϊκών	 αγορών,	 ενώ	 τα	
τελευταία	χρόνια	αρκετοί	νέοι	Ρομά	των	Προσφυγικών	δραστηριοποιούνται	στο	κλάδο	ένδυσης-
υπόδησης	χαμηλού	κόστους	στο	στεγασμένο	εμπόριο.	Εν	τούτοις,	παρουσιάζεται	υποχώρηση	των	
οικογενειακών	 εισοδημάτων	 τα	 τελευταία	 χρόνια,	 μιας	 και	 η	 περιοχή	 εμφανίζεται	 ως	 θύλακας	
φτώχειας	με	βάση	τα	αποτελέσματα	των	δικαιούχων	ΤΕΒΑ	(2015).	Στην	περιοχή	υπολογίζεται	ότι	το	
4,22%	 του	 πληθυσμού	 εξαρτώνται	 άμεσα	 για	 την	 επιβίωσή	 τους	 από	 προνοιακά	 επιδόματα	
(ενδεικτικά	 ο	 μ.ο.	 για	 γειτονικές	 περιοχές	 κυμαίνεται	 στο	 1,22%),	 ενώ	 ο	 δείκτης	 εκπαίδευσης	
φαίνεται	ότι	κυμαίνεται	σε	πάνω	από	32%	για	αποφοίτους	δημοτικού.	

o Άτομα	με	Αναπηρίες	(ΑμεΑ)	

Από	το	σύνολο	των	19	δομών	των	ΟΤΑ	στη	Μαγνησία,	οι	οκτώ	υλοποιούν	Δράσεις	για	ΑμεΑ.	Δέκα	
ΝΠΙΔ	που	δραστηριοποιούνται	στη	Μαγνησία	βρίσκονται	στο	Δήμο	Βόλου.	Δεν	εντοπίζονται	φορείς	
ΝΠΔΔ	που	 να	ασχολούνται	 με	Δράσεις	 ΑμεΑ.	 Τα	άτομα	με	 ειδικές	 ανάγκες	 στην	Π.Ε.	Μαγνησίας	
συγκεντρώνονται	κατά	93,4%	σε	3	από	τους	7	Δήμους	(Βόλος	76,7%,	Νότιο	Πήλιο	10,5%,	Αλμυρός	
6,8%).	 Στους	 υπόλοιπους	 4	 Δήμους	 τα	 ΑμεΑ	 κατανέμονται	 αναλογικά	 σε	 μικρότερα	 ποσοστά.	
Συμπερασματικά,	με	βάση	τη	«συγκέντρωση»	του	93,4%	πληθυσμού	των	ΑμεΑ	σε	3	Δήμους	και	τη	
«χωρική	 ανάπτυξη»	 των	 εν	 λειτουργία	 Κοινωνικών	 Δομών,	 φαίνεται	 ότι	 δεν	 υπάρχει	 ουσιώδες	
«κενό»	υποστήριξης	των	ΑμεΑ.	

o Εξαρτημένα	από	ουσίες	άτομα	

Για	 την	 Π.Ε.	 Μαγνησίας	 προκύπτει	 ότι:	 Ένας	 Δήμος	 υλοποιεί	 Δράσεις	 για	 εξαρτημένα	 ή	
απεξαρτημένα	από	ουσίες	άτομα.	Δύο	ΝΠΙΔ	εντοπίζονται	στο	Δήμο	Βόλου,	ενώ	στους	υπόλοιπους	
Δήμους	 δεν	 εντοπίζονται	 φορείς	 που	 δραστηριοποιούνται	 στα	 εξαρτημένα	 ή	 απεξαρτημένα	 από	
ουσίες	 άτομα.	 Δεν	 εντοπίζονται	 καν	 φορείς	 που	 να	 προσδιορίζουν	 ενίσχυση	 σε	 εξαρτημένα	 ή	
απεξαρτημένα	 άτομα.	 Τα	 εξαρτημένα	 ή	 απεξαρτημένα	 από	 ουσίες	 άτομα	 στην	 Π.Ε.	 Μαγνησίας	
συγκεντρώνονται	 κατά	 89,2%	 σε	 1	 από	 τους	 4	 Δήμους	 και	 συγκεκριμένα	 στο	 Βόλο.	 Στους	
υπόλοιπους	 3	 Δήμους	 κατανέμεται	 αναλογικά.	 Η	 δραστηριοποίηση	 των	 Δήμων	 και	 ΝΠΙΔ	
εντοπίζεται	 κυρίως	 στην	 πρόσβαση	 στην	 απασχόληση,	 ενώ	 επιπλέον	 το	 ένα	 ΝΠΙΔ	 προσφέρει	
ψυχοκοινωνικές	υπηρεσίες	και	Δράσεις	ενσωμάτωσης.	Συμπερασματικά,	με	βάση	αυτή	την	υψηλή	
«συγκέντρωση»	 του	 89,2%	 πληθυσμού	 της	 συγκεκριμένης	 υπο-ομάδας	 στο	 Δήμο	 Βόλου	 και	 την	
αντίστοιχη	 «χωρική	 ανάπτυξη»	 των	 εν	 λειτουργία	 Κοινωνικών	 Δομών,	 φαίνεται	 ότι	 δεν	 υπάρχει	
ουσιώδες	 «κενό»	 υποστήριξης	 των	 εξαρτημένων	 ή	 απεξαρτημένων	 από	 ουσίες	 ατόμων.	 Οι	
«ελλειμματικού»	 χαρακτήρα	 υπηρεσίες	 προώθησης	 των	 εξαρτημένων	 ή	 απεξαρτημένων	 από	
ουσίες	ατόμων	στην	απασχόληση,	στην	επιχειρηματικότητα	και	στην	κοινωνική	επιχειρηματικότητα	
μπορούν	να	καλυφθούν	με	«εμπλουτισμό»	των	υπηρεσιών	υφιστάμενων	Κοινωνικών	Δομών.	

o HIV	οροθετικοί	

Οι	HIV	οροθετικοί	στη	Μαγνησία	συγκεντρώνονται	εξολοκλήρου	στο	Δήμο	Βόλου.	Στη	Μαγνησία,	
τα	περιστατικά	που	έχουν	καταγραφεί	είναι	58	στο	Δήμο	Βόλου.	
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o Φυλακισμένοι-Αποφυλακισμένοι	

Οι	φυλακισμένοι-αποφυλακισμένοι	υποστηρίζονται	μόνο	από	ιδιωτικά	Νομικά	Πρόσωπα	Ιδιωτικού	
Δικαίου.	 Δύο	 ΝΠΙΔ	 δραστηριοποιούνται	 στη	 Μαγνησία	 και	 εντοπίζονται	 στο	 Δήμο	 Βόλου,	 ενώ	
στους	 υπόλοιπους	 Δήμους	 δεν	 εντοπίζονται	 φορείς	 υποστήριξης.	 Δεν	 εντοπίζονται	 Κοινωνικές	
Δομές	 Δήμων	 και	 Εποπτευόμενων	 Φορέων	 τους	 που	 να	 παρέχουν	 ενίσχυση	 σε	 ανήλικους	
παραβάτες.	 Οι	 ανήλικοι	 παραβάτες	 ή	 ανήλικοι	 με	 «παρεκκλίνουσα»	 συμπεριφορά	 σε	 όλη	 την	
Περιφέρεια	Θεσσαλίας	εκτιμώνται	σε	633	περιστατικά,	εκ	των	οποίων	τα	630	(99,5%)	εντοπίζονται	
στους	 Δήμους	 Λάρισας,	 Βόλου	 και	 Καρδίτσας.	 Οι	 ανήλικοι	 παραβάτες	 αποτελούν	 ειδική	 ομάδα,	
«προστατεύονται»	 από	 συγκεκριμένα	 δικαιώματα	 και	 η	 υποστήριξή	 τους	 από	 τις	 υπό	 συζήτηση	
Κοινωνικές	Δομές	εστιάζεται	κυρίως	στην	πρόληψη,	στη	διενέργεια	κοινωνικών	ερευνών	και	στην	
υποστήριξη	του	οικογενειακού	τους	περιβάλλοντος	 (όπου	υπάρχει).	 Γενικά,	οι	 τοπικές	Κοινωνικές	
Δομές	 υποστηρίζουν	 την	 εξω-	 ιδρυματική	 μεταχείριση	 των	 ενηλίκων	 και	 συνεργάζονται	 με	 τους	
επιμελητές	ανηλίκων,	όχι	όμως	σε	συγκεκριμένη	και	τακτική	βάση.	

o Άνεργοι	

Οι	άνεργοι	στη	Μαγνησία	συγκεντρώνονται	κατά	88,4%	στο	Δήμο	Βόλου,	ενώ	στους	υπόλοιπους	5	
Δήμους	 κατανέμονται	 αναλογικά.	 Οι	 μακροχρόνια	 άνεργοι	 αποτελούν	 το	 46,8%	 των	
καταγεγραμμένων	 ανέργων.	 Τα	 ΝΠΔΔ	 που	 λειτουργούν,	 υλοποιούν	 Δράσεις	 για	 κατάρτιση	 και	
προώθηση	 της	 απασχόλησης.	 Χρειάζονται	 λοιπόν	 να	 δημιουργηθούν	 δομές	ΟΤΑ	 και	ΝΠΙΔ	 και	 σε	
άλλους	Δήμους	της	Περιφερειακής	Ενότητας.	Στη	Μαγνησία	αναδεικνύεται	η	ανάγκη	«ποιοτικής»	
συμπλήρωσης	των	υφιστάμενων	Κοινωνικών	Δομών	των	Δήμων	με	λειτουργίες	«προώθησης	στην	
απασχόληση»	 σε	 συνέργεια	 με	 εκείνες	 του	 ΟΑΕΔ	 και	 λαμβάνοντας	 υπόψη	 τις	 προωθούμενες	
πολιτικές	του	ΟΑΕΔ	για	τη	δημιουργία	«Συμπράξεων».	

o Άνεργοι	χωρίς	κάρτα	ανεργίας	

Οι	 άνεργοι	 χωρίς	 κάρτα	 ανεργίας	 συγκεντρώνονται	 σε	 μεγάλο	 ποσοστό	 μόνο	 σε	 2	 Δήμους	 και	
συγκεκριμένα	 κατά	37,2%	στο	Δήμο	Αλμυρού	 και	 32,8%	στο	Δήμο	 Σκοπέλου.	Αυτό	οφείλεται	 και	
στην	 έλλειψη	 συστήματος	 καταγραφής	 των	 ωφελουμένων.	 Οι	 άνεργοι	 άνω	 των	 54	 μέχρι	 και	 65	
ετών	συγκεντρώνονται	κατά	95,9%	σε	1	από	τους	3	Δήμους	 (Βόλος).	Στους	υπόλοιπους	2	Δήμους	
κατανέμεται	 σχετικά	 ισομερώς.	 Οι	 άνεργοι	 της	 συγκεκριμένης	 ηλικιακής	 ομάδας	 αποτελούν	 το	
10,8%	του	συνόλου	των	ανέργων.	

o Πολύτεκνες	οικογένειες	

Τα	μέλη	πολύτεκνων	οικογενειών	με	χαμηλό	οικογενειακό	εισόδημα	συγκεντρώνονται	κατά	89,9%	
σε	3	από	τους	4	Δήμους:	Σκόπελος	35,4%,	Αλμυρός	30,3%,	Βόλος	24,2%.	Στο	Δήμο	Ρήγα	Φεραίου	
παρατηρείται	 μια	 συγκέντρωση	 της	 τάξης	 του	 10,1%.	 Οι	 αρχηγοί	 μονογονεϊκών	 οικογενειών	
συγκεντρώνονται	κατά	83,1%	σε	2	από	τους	6	Δήμους	(Βόλου	47,2%,	Ρήγα	Φεραίου	35,9%).	Στους	
υπόλοιπους	4	Δήμους	κατανέμεται	αναλογικά.	

o Κακοποιημένες	γυναίκες	

Δύο	από	τις	δεκαεννέα	δομές	ΟΤΑ	υλοποιούν	Δράσεις	υποστήριξης	των	κακοποιημένων	γυναικών	
και	δρουν	στο	Δήμο	Βόλου.	Εντοπίζονται	επίσης	δύο	(ΝΠΔΔ	που	υλοποιούν	Δράσεις	ενσωμάτωσης	
και	 ψυχοκοινωνικές	 υπηρεσίες.	 Έξι	 ΝΠΙΔ,	 εκ	 των	 οποίων,	 τα	 δύο	 υλοποιούν	 Δράσεις	
ψυχοκοινωνικών	υπηρεσιών	και	τα	υπόλοιπα	τέσσερα	ψυχοκοινωνικών	υπηρεσιών	και	πρόληψης	
υγείας.	Οι	γυναίκες,	θύματα	κακοποίησης	στην	Π.Ε.	Μαγνησίας	συγκεντρώνονται	κατά	71,4%	σε	
1	 από	 τους	 3	 Δήμους	 (Βόλος).	 Στους	 υπόλοιπους	 2	 Δήμους	 κατανέμονται	 σε	 πολύ	 μικρούς	
αριθμούς	 και	 σχετικά	 ισομερώς.	 Δεν	 εντοπίζεται	 Δήμος	 που	 υλοποιεί	 συστηματικά	 Δράσεις	
ενίσχυσης	παιδιών	θυμάτων	κακοποίησης.	Τα	παιδιά	θύματα	κακοποίησης	συγκεντρώνονται	κατά	
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100,0%	σε	2	Δήμους	με	μεγάλη	διαφορά	στο	ποσοστό	συγκέντρωσης	και	συγκεκριμένα	στο	Βόλο	
(98,4%)	 και	 στο	 Δήμο	 Αλμυρού	 (1,6%).	 Η	 δραστηριοποίηση	 των	 δύο	 ΝΠΙΔ	 του	 Δήμου	 Βόλου	
εντοπίζονται	 σε	 Δράσεις	 πρόσβασης	 σε	 υπηρεσίες	 υγείας	 και	 πρόνοιας	 και	 συγκεκριμένα	 σε	
ψυχοκοινωνικές	υπηρεσίες,	 ενώ	 το	 ένα	ΝΠΙΔ	 επιπλέον	 και	Δράσεις	πρόληψης	υγείας,	προσφέρει	
στέγαση	–	φιλοξενία	και	υλοποιεί	Δράσεις	ενσωμάτωσης.	

o Μετανάστες	

Οι	μετανάστες	αποτελούν	ομάδα	που	διακρίνεται	σε	νόμιμους	και	παράνομους.	Οι	εκτιμήσεις	των	
Δημοτικών	 Υπηρεσιών	 και	Φορέων	 προσδιορίζουν	 47,7%	 το	 ποσοστό	 των	 νομίμων,	 έναντι	 52,3%	
των	 παράνομων.	 Σε	 περιφερειακό	 επίπεδο	 καταγράφονται	 6.605	 μετανάστες,	 με	 υψηλή	
συγκέντρωση	 στην	 Π.Ε.	 Λάρισας	 (48,9%),	 στην	 Π.Ε.	 Μαγνησίας	 (35,0%)	 και	 στην	 Π.Ε.	 Τρικάλων	
(15,8%).	 Στην	 Π.Ε.	 Καρδίτσας	 οι	 καταγεγραμμένοι	 μετανάστες	 είναι	 ελάχιστοι.	 Για	 την	 Π.Ε.	
Μαγνησίας	 προκύπτει	 ότι:	 Μόνο	 ο	 Δήμος	 Βόλου	 δραστηριοποιείται	 στους	 τομείς	 Δράσεων	
ενσωμάτωσης	και	ψυχοκοινωνικών	υπηρεσιών.	Δύο	ΝΠΙΔ	υλοποιούν	Δράσεις	για	μετανάστες	στον	
τομέα	Δράσεων	ενσωμάτωσης.	Δεν	δραστηριοποιείται	κανένα	ΝΠΔΔ.	

Χάρτης 7 Κατανοµή µεταναστών στο ΠΣ Βόλου 

 
Πηγή:	ΕΚΚΕ-ΕΛΣΤΑΤ,	2016	
	

o Παλιννοστούντες	

Δεν	 εντοπίζονται	 Κοινωνικές	 Δομές	 Δήμων	 και	 Εποπτευόμενων	 Φορέων	 τους	 που	 να	 παρέχουν	
ενίσχυση	σε	παλιννοστούντες.	Οι	παλιννοστούντες	συγκεντρώνονται	κατά	100,0%	σε	2	Δήμους	και	
συγκεκριμένα	στο	Βόλο	(38,7%)	και	στον	Αλμυρό	(61,3%).	Τα	νοικοκυριά	χωρίς	κανένα	εργαζόμενο	
συγκεντρώνονται	κατά	89,5%	σε	3	από	τους	4	Δήμους	(Βόλος	31,6%,	Νότιο	Πήλιο	31,68%,	Δ.	Ρήγα	
Φεραίου	26,3%).	Ενώ	στο	Αλμυρό	κατά	10,5%.	

o Άστεγοι	

Οι	άστεγοι	ή	άτομα	που	έχουν	αποκλειστεί	από	τη	στέγαση	συγκεντρώνονται	κατά	98,3%	σε	3	από	
τους	4	Δήμους	(Βόλος	32,8%,	Νότιο	Πήλιο	51,7%,	Αλμυρός	13,8%).	Σύμφωνα	με	την	απογραφή	του	
2015	της	Δ/νσης	Πρόνοιας	και	της	Κ.Ε.Κ.Π.Α.	-	Δ.Ι.Ε.Κ.	για	το	Δήμο	Βόλου	του	2015	πάνω	από	120	
άτομα	έχουν	αιτηθεί	στέγης,	εντοπίζονται	να	έχουν	μακροχρόνιο	πρόβλημα	στέγης,	25	νοικοκυριά	
έχουν	ενταχθεί	στο	Πρόγραμμα	Στέγασης-Επανένταξης,	27	νοικοκυριά	φιλοξενούνται	από	τις	δύο	
δομές	 αστέγων	 της	 Κ.Ε.Κ.Π.Α.	 -	 Δ.Ι.Ε.Κ.	 (υπάρχει	 λίστα	 αναμονής),	 ενώ	 σημειώνονται	 δυσκολίες	
προώθησης	της	στέγασης	λόγω	μικρής	προσφοράς	κατοικιών.	
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o Εργαζόμενοι	με	χαμηλό	εισόδημα	

Οι	φτωχοί	εργαζόμενοι	γενικά-	με	χαμηλό	εισόδημα,	συγκεντρώνονται	κατά	87,8%	σε	2	από	τους	
4	Δήμους	(Νότιο	Πήλιο	58,5%,	Σκόπελος	29,3%).	Στους	υπόλοιπους	Δήμους	κατανέμεται	αναλογικά.	

	

o Ομάδες	στόχου	ωφελουμένων	περιοχής	παρέμβασης	

Το	 ποσοστό	 ταυτοποιημένων	 κατοίκων	 του	 Πολεοδομικού	 συγκροτήματος	 που	 είναι	 δικαιούχοι	
προγραμμάτων	 για	 την	 φτώχεια	 ενσωματώνει	 άτομα	 με	 πολλαπλές	 διακρίσεις	 που	 ανήκουν	 και	
στις	 ευάλωτες	 και	 στις	 ειδικές	 ομάδες	 (π.χ.	 άτομα	 με	 αναπηρία	 με	 Ρόμικη	 καταγωγή	 ή	
απεξαρτημένοι,	μονογονείς,	κτλ.)			

Τα	σύνολα	των	ερωτηθέντων	κατανέμονται	στις	εξής	κατηγορίες:	

Πίνακας 16 Οµάδες στόχου ωφελουµένων	

Α/Α	 Απάντηση	 Ποσοστό	

1	 Κοινωνικά	ευάλωτες	ομάδες		 25%	

2	 Λοιπές	ομάδες	πληθυσμού		 72%	

3	 Ειδικές	ομάδες		 69%	

Πηγή:	Δ.Βόλου.	Στοιχεία	ΤΕΒΑ	2015,	ίδια	επεξεργασία	
 

Γράφηµα 10	Ποσοστιαία κατανοµή οµάδων στόχου ωφελουµένων	

	

Επισημαίνεται	 ότι	 ένας	 ωφελούμενος	 πιθανόν	 να	 ανήκει	 σε	 περισσότερες	 από	 μία	 από	 τις	
παραπάνω	ομάδες.	

	

	 	

25%

69% 72%

0

0

0

1

1

Κοινωνικά ευάλωτες ομάδες
Ευπαθείς Ομάδες
Λοιπές Ομάδες



Πρόταση	Στρατηγικής	Βιώσιμης	Αστικής	Ανάπτυξης	(ΒΑΑ)	Δήμου	Βόλου	

έκδ.ΙΙΙ,	Σεπτέμβριος	2017	

ΚΕΦΑΛΑΙΟ	Α:	Τεκμηρίωση	της	επιλογής	της		

Περιοχής	Παρέμβασης	(ΠΠ)	της	Στρατηγικής	ΒΑΑ	

 

 44	

Ειδικότερα,	για	τις	κοινωνικά	ευάλωτες	ομάδες	έχουμε:	

Πίνακας 17 Ποσοστιαία κατανοµή ευάλωτων οµάδων 

Α/Α	 Απάντηση	 Ποσοστό	

1	 Άτομα	με	αναπηρίες	 19,03%	

2	 Εξαρτημένα	ή	απ’	εξαρτημένα	από	ουσίες	άτομα		 3,22%	

3	 Οροθετικοί		 0,54%	

4	 Φυλακισμένοι/αποφυλακισμένοι		 2,41%	

5	 Ανήλικοι	παραβάτες		 0,27%	

Πηγή:	Δ.	Βόλου.	Στοιχεία	ΤΕΒΑ	2015,	ίδια	επεξεργασία	
 
 
Γράφηµα 11	Ποσοστιαία κατανοµή ευάλωτων οµάδων	

	

	

Για	τις	ειδικές	ομάδες	η	κατανομή	είναι	ως	εξής:	

Πίνακας 18 Ποσοστιαία κατανοµή ειδικών οµάδων 
Α/Α	 Απάντηση	 Ποσοστό	

1	
Μακροχρόνια	Άνεργοι	εγγεγραμμένοι	στον	ΟΑΕΔ	(με	κάρτα	ανεργίας	άνω	των	
12	μηνών)	

23,32%	

2	 Άνεργοι	χωρίς	κάρτα	ανεργίας	ΟΑΕΔ	 8,85%	

3	
Μακροχρόνια	 Άνεργοι	 χωρίς	 κάρτα	 ανεργίας	 ΟΑΕΔ/οικονομικά	
ανενεργοί/κοινωνικά	αποκλεισμένοι		

5,63%%	

4	
Άνεργοι	άνω	 των	54	μέχρι	 και	65	 ετών	εγγεγραμμένοι	στον	ΟΑΕΔ	 (με	 κάρτα	
ανεργίας)	

4,29%%	

5	 Άνεργοι	άνω	των	54	μέχρι	και	65	ετών	χωρίς	κάρτα	ανεργίας	ΟΑΕΔ		 2,14%	

6	
Μακροχρόνια	 άνεργοι	 άνω	 των	 54	 μέχρι	 και	 65	 ετών	 με	 χαμηλά	 προσόντα	
(Απόφοιτοι	Δημοτικού-Γυμνασίου)		

3,49%	

7	
Μέλη	 πολύτεκνων	 οικογενειών	 με	 χαμηλό	 ατομικό/οικογενειακό	 εισόδημα	
5.900	€		

3,22%	

8	
Μέλη	πολύτεκνων	οικογενειών	με	χαμηλό	οικογενειακό	εισόδημα	από	5.901	
€	μέχρι	12.000	€		

2,14%	

9	 Αρχηγοί	μονογονεϊκών	οικογενειών		 5,90%	

10	 Γυναίκες,	θύματα	κακοποίησης		 2,14%	
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Α/Α	 Απάντηση	 Ποσοστό	

11	 Παιδιά,	θύματα	κακοποίησης		 0,80%	

12	 Μετανάστες	 5,09%	

13	 Πρόσφυγες	και	Αιτούντες	άσυλο		 0,54%	

14	 Παλιννοστούντες		 1,07%	

Πηγή:	Δ.	Βόλου.	Στοιχεία	ΤΕΒΑ	2015,	ίδια	επεξεργασία	
	

 
Γράφηµα 12	Ποσοστιαία κατανοµή ειδικών οµάδων	

	

	

o Άλλες	ευπαθείς	ομάδες	στην	περιοχή	παρέμβασης		

Ευάλωτες,	 ευπαθείς	 ή	 ομάδες	 υψηλού	 κινδύνου	 ονομάζουμε	 τις	 ομάδες	 του	 πληθυσμού	 εκείνες	
που	 έχουν	 περιορισμένη	 πρόσβαση	 σε	 κοινωνικά	 και	 δημόσια	 αγαθά	 και	 δυσκολεύονται	 ή	
αδυνατούν	 παντελώς	 σε	 πολλά	 επίπεδα	 και	 σε	 διάφορους	 τομείς	 να	 έχουν	 ποιότητα	 ζωής	 .(πχ	
εργασία,	ικανοποιητικό	εισόδημα,	εκπαίδευση,	ιατρική	περίθαλψη,	στέγη,	κοινωνική	ασφάλιση)		Η	
σχετική	νομοθεσία	ορίζει	τις	παρακάτω	κατηγορίες	ως	ευπαθείς	(vulnerable)		και	περιγράφεται	πιο	
κάτω	:	

− άτομα	με	αναπηρία	ή	χρόνια	παθολογικά	προβλήματα	
− άτομα	με	ψυχικές	παθήσεις		
− ανέργους	
− μετανάστες	
− αποφυλακισμένους	
− άτομα	με	παραβατική	συμπεριφορά	
− πρώην	χρήστες	ουσιών	
− θρησκευτικές	ή	πολιτισμικές	μειονότητες	(τσιγγάνοι,	μουσουλμάνοι,	κτλ)	
− κατοίκους	παραμεθορίων	περιοχών	
− μονογονεϊκές	οικογένειες	
− άτομα	με	διαφορετικό	σεξουαλικό	προσανατολισμό	
− γυναίκες	θύματα	βίας	
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− ηλικιωμένοι		
− κτλ.	
Οι	 ομάδες	 αυτές	 κουβαλούν	 συχνά	 το	 «στίγμα»	 της	 αποτυχίας,	 ζουν	 αδρανείς,	 απομονωμένοι,	
βιώνοντας	τον	κοινωνικό	ρατσισμό	που	τους	δείχνουν	οι	άλλοι	αλλά	και	το	δικό	τους	άγχος,	φόβο,	
ανασφάλεια	και	θυμό.	

 
	

Α2.2.1.2.ε	Εξειδίκευση	στοιχείων	για	την	Φτώχεια	

Από	 την	 ανάλυση	 στοιχείων	 των	 εγκεκριμένων	 αιτήσεων	 για	 το	 ΤΕΒΑ	 στο	 πολεοδομικό	
συγκρότημα 7 	το	 88,4%	 του	 φτωχού	 πληθυσμού	 έχει	 αδυναμία	 αντιμετώπισης	 των	 συνήθων	
αναγκών	 του	 (55,5%	 μεγάλη	 δυσκολία,	 32,9%	 δυσκολία)	 ενώ	 είναι	 ανησυχητικό	 το	 γεγονός	 πως	
αντίστοιχες	 δυσκολίες	 αντιμετωπίζει	 και	 το	 67,1%	 του	 μη	 φτωχού	 πληθυσμού	 (27,8	 μεγάλη	
δυσκολία,	 39,3%	 δυσκολία).	Μεταξύ	 αυτών	 των	 αναγκών	 είναι	 και	 η	απόκτηση	 ειδών	 οικιακού	
καθαρισμού	 και	 προσωπικής	 υγιεινής.	 Τέτοια	 είδη	 περιλαμβάνουν	 απορρυπαντικά,	 προϊόντα	
καθαρισμού,	είδη	προσωπικής	υγιεινής.	Η	τακτική	χρήση	τέτοιων	ειδών	είναι	απαραίτητη	τόσο	για	
την	 διατήρηση	 της	 υγείας	 των	 ωφελουμένων	 (ιδιαίτερα	 σε	 νοικοκυριά	 όπου	 διαμένουν	 παιδιά,	
ηλικιωμένοι,	ΑμεΑ,	ασθενείς	κλπ)	όσο	και	για	τη	διαφύλαξη	της	δημόσιας	υγείας.	Επιπλέον	η	χρήση	
τέτοιων	 ειδών	 έχει	 ουσιαστική	 συμβολή	 τόσο	 στην	 αξιοπρέπεια	 των	 ωφελουμένων	 όσο	 και	 στις	
δυνατότητες	κοινωνικής	και	εργασιακής	τους	επανένταξης	

Χάρτης 8	Η αναλυτική γεωγραφική διασπορά της φτώχειας στο Βόλο	

	
Πηγή:	Δ.Βόλου.	Στοιχεία	ΤΕΒΑ	2015,	ίδια	επεξεργασία	
	

o Αναλογία	Ενηλίκων	–	Ανηλίκων	

Η	αναλογία	 ταυτοποιημένων	 ενηλίκων-ανηλίκων	που	πλήττονται	από	φτώχεια	διαμορφώθηκε	σε	
ποσοστά	που	παρουσιάζονται	παρακάτω			

                                                
7	Επεξεργασία	στοιχείων	του	ΗΔΙΚΑ	από	τον	Δήμο	Βόλου	(2015)	
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Πίνακας 19 Αναλογία ενηλίκων-ανηλίκων 

Περιγραφή	 Αριθμός	 Ποσοστό	

Ανήλικοι	<18	 3.003	 30%	

Ενήλικες	>	18	 7.041	 70%	

Πηγή:	Δ.	Βόλου.	Στοιχεία	ΤΕΒΑ	2015,	ίδια	επεξεργασία 
	

o Ηλικίες	

Μελετώντας	τους	Μέσους	Όρους	(Μ.Ο.)	ηλικιών,	παρατηρούμε	ότι	ο	Μ.Ο.	των	εγκριθέντων	είναι	
μικρότερος	από	το	Μ.Ο.	των	απορριφθέντων	κατά	τρία	(3)	έτη.	Αυτό	είναι	ενδεικτικό	ότι	
περισσότεροι	νέοι	ικανοποιούν	τα	οικονομικά	κριτήρια	ένταξης	στο	ΕΠΙ	ΕΒΥΣ	του	ΤΕΒΑ,	άρα	είναι	
οικονομικά	αδύνατοι	σε	σχέση	με	τις	μεγαλύτερες	ηλικίες,	χαρακτηριστικό	γνώρισμα	της	
οικονομικής	κρίσης	η	οποία	πλήττει	περισσότερο	τους	νέους8	

	

Γράφηµα 13	Αναλογία ενηλίκων-ανηλίκων δικαιούχων στήριξης λόγω φτώχειας στο ΠΣ Βόλου	

	

	

	

Α2.2.1.2.ζ	Η	Κοινωνική	πολιτική	του	Δήμου	Βόλου	

Ο	Δήμος	Βόλου	έχει	εντάξει	την	κοινωνική	πολιτική	ως	ένα	από	τα	βασικά	στοιχεία	του	στρατηγικού	
του	 οράματος	 όπως	 περιγράφεται	 στο	 τρέχων	 5ετές	 επιχειρησιακό	 του	 σχέδιο	 (2015-2019).	 Οι	
βασικές	 του	 δομές	 μέσα	από	 τις	 οποίες	 υλοποιούνται	 οι	 κοινωνικές	 πολιτικές	 είναι	 η	 διεύθυνση	
κοινωνικής	 προστασίας	 του	 ΟΤΑ,	 η	 κοινωφελής	 του	 η	 ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ	 που	 ασχολείται	 με	 κυρίως	 με	
συγχρηματοδοτούμενα	 έργα	 για	 την	 Κονωνική	 Φροντίδα	 και	 ο	 ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ	 (ΝΠΔΔ)	 που	
διαθέτει	 δίκτυο	 παιδικών	 σταθμών.	 Αρκετές	 από	 τις	 δομές	 και	 υπηρεσίες	 του	 έχουν	 αναδειχθεί	

                                                
8	Σε	επίπεδο	χώρας,	φαίνεται	ότι	ένας	στους	δύο	νέους	είναι	άνεργος	ή	και	φτωχός,	ενώ	πολλά	παιδιά	ηλικίας	μέχρι	
17	ετών	μεγαλώνουν	στην	ανέχεια	με	δυσμενέστερη	την	κατάσταση	των	παιδιών	με	έναν	γονέα	ή	με	κανέναν	
εργαζόμενο	στο	σπίτι.	Πρακτικά	της	Ειδικής	Συνεδρίας	της	Διαρκούς	Επιτροπής	Κοινωνικών	Υποθέσεων	της	Βουλής	
των	Ελλήνων,	15/2/2012,	με	θέμα	«Νέα	φτώχεια	και	κοινωνικός	αποκλεισμός:	Πολιτικές	καταπολέμησης	και	
καθιέρωση	ενός	ελάχιστου	εγγυημένου	εισοδήματος»,	Αθήνα,	2012	

Ανήλικοι 
<18
30%

Ενήλικες 
>18
70%

Ανήλικοι <18 Ενήλικες >18
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κατά	καιρούς	ως	“καλή	πρακτική”	ενώ	συνολικά	στην	κοινωνική	φροντίδα	απασχολείται	ως	μόνιμο,	
αορίστου-ορισμένου	 χρόνου	 ή	 ως	 συνεργάτες	 πάνω	 από	 350	 υπάλληλοι	 και	 συνεργάτες	 -
καθιστώντας	τον	ΟΤΑ	τον	μεγαλύτερο	εργοδότη	κοινωνικής	Φροντίδας	στη	Μαγνησία.	Εντούτοις,	οι	
αλλαγές	 στη	 στρατηγική	 των	 προνοιακών	 υπηρεσιών	 σε	 ευρωπαϊκό	 και	 εθνικό	 επίπεδο,	 η	
αλματώδης	 αύξηση	 των	 αιτημάτων	 στήριξης	 αλλά	 και	 εσωτερικές	 διαρθρωτικές	 αδυναμίες	 που	
οφείλονται	 σε	 αδυναμίες	 μετεξέλιξης	 των	 υπηρεσιών	 μας	 δυσχεραίνουν	 την	 υλοποίηση	 έργων	
κοινωνικού	χαρακτήρα	και	στην	επίτευξη	του	βέλτιστου	κόστους-ωφέλειας.	

Κατ’	αρχάς	η	απουσία	Νόμου-Πλαισίου	για	 την	παροχή	Κοινωνικής	Φροντίδας	στη	χώρα	οδηγεί	
σε	 αποσπασματική	 αντιμετώπιση	 κοινωνικών	 προβλημάτων	 και	 αναγκών	 και	 σε	 ανεπαρκείς	
διαδικασίες	 συντονισμού	 πολιτικών	 και	 μέτρων	 σε	 εθνικό	 επίπεδο	 και	 κατ’	 επέκταση	 σε	 τοπικό.	
Μεγάλο	μέρος	των	παροχών	και	ωφελημάτων	δεν	έχουν	καθολικό	χαρακτήρα	ενώ	η	καθολικότητα	
ισχύει	 σποραδικά	 και	 με	 χρονικό	 περιορισμό	 (π.χ.	 όπως	 σε	 προγράμματα	 στέγασης,	 επιδότησης	
ενοικίου,	κτλ).	Η	οικονομική	ύφεση,	δε,	οδήγησε	στην	αποδόμηση	του	–	ούτως	ή	άλλως	–	ασθενούς	
κοινωνικού	 κράτους,	 με	 αποτέλεσμα	 να	 αμφισβητηθούν	 θεμελιώδεις	 παραδοχές	 και	 κοινωνικά	
δικαιώματα.	 Δομικές	 παθογένειες	 της	 ελληνική	 πολιτείας	 όσον	 αφορά	 την	 σχέση	 κεντρικού	
κράτους-Αυτοδιοίκησης,	γίνονται	εμφανείς	από	την	κάθετη	λειτουργία	των	προνοιακών	πολιτικών	
μας	 σε	 αντίθεση	 π.χ.	 με	 τα	 οριζόντια	 μοντέλα	 σχέσεων	 μεταξύ	 κράτους	 και	 αυτοδιοίκησης	 που	
εφαρμόζεται	στη	δυτική	και	βόρεια	Ευρώπη.	

Το	κράτος	αποδεικνύεται	έτσι	ανεπαρκές	για	να	αντιμετωπίσει	τα	νέα		κοινωνικά	προβλήματα	και	
τις	 νέες	 ανάγκες	 που	 αναφύονται.Οι	 νέοι	 κίνδυνοι	 δε	 θίγουν	 μόνο	 συγκεκριμένες	 πληθυσμιακές	
ομάδες,	που	εμφανίζονται	ευάλωτες	ή	ανέτοιμες	να	τις	αντιμετωπίσουν,	αλλά	και	άλλες	που	μέχρι	
πρότινος	δε	διαφαίνονταν	ότι	θα	αντιμετωπίσουν	προβλήματα.		

Σε	αυτό	το	ευμετάβλητο	οικονομικό	και	κοινωνικό	τοπικό	όπως	ήταν	φυσικό	αυξήθηκαν	τα	άτομα	
που	 χαρακτηρίζονται	 από	 φτώχεια	 και	 ιδιαίτερα	 ακραία	 φτώχεια	 και	 χρήζουν	 βοήθειας	 και	
φροντίδας	 και	 οι	 κοινωνικές	 υπηρεσίες	 του	 Δήμου	 Βόλου	 καλούνται	 να	 αντιμετωπίσουν	 τις	
επιπτώσεις	 της	 οικονομικής	 και	 κοινωνικής	 κρίσης	 με	 ελάχιστα	 εργαλεία	 και	 χρηματοδότηση.	
Καλύπτουν	 ένα	 σύνολο	 αναγκών	 που	 αφορούν	 στη	 χορήγηση	 μη	 ανταποδοτικών	 παροχών,	
παροχών	σε	είδος	και	κοινωνικών	υπηρεσιών,	σε	άτομα	που	τελούν	σε	κατάσταση	ανάγκης	και	δεν	
μπορούν	να	την	αντιμετωπίσουν	με	δικά	τους	μέσα,	ενώ	στον	τομέα	της	υγείας	καλύπτουν	το	πεδίο	
της	πρόληψης	και	προαγωγής	υγείας.	

Οι	 προνοιακές	 υπηρεσίες	 του	 δήμου	 δραστηριοποιούνται	 κυρίως:	 στην	 παιδική	 μέριμνα,	 την	
προστασία	της	τρίτης	ηλικίας,	την	ενίσχυση	της	οικογένειας,	την	υποστήριξη	ατόμων	με	αναπηρίες	
και	οικονομικά	αδύναμων	και	ασκούνται	μέσω	δομών	ή	προγραμμάτων:	

− Ανοικτής	προστασίας	ηλικιωμένων	(Κ.Α.Π.Η.,	Κ.Η.Φ.Η.	και	Βοήθεια	στο	Σπίτι),	στο	πλαίσιο	των	
οποίων	 παρέχονται	 σε	 ηλικιωμένα	 άτομα	 υπηρεσίες	 πρωτοβάθμιας	 υγείας,	 κατ’	 οίκον	
εξυπηρέτησης	και	αναψυχής.	

− Προγράμματα,	 τα	 οποία	 απευθύνονται	 σε:	 α)	 ΑμεΑ.	 με	 στόχο	 την	 ανάπτυξη	 δεξιοτήτων,	 τη	
δημιουργική	τους	απασχόληση	και	τη	συμβολή	στην	κοινωνική	τους	ένταξη,		αλλά	και	διαμονής	
σε	 προστατευόμενους	 χώρους,	 β)	 απόρους,	 γ)	 ειδικές	 ευπαθείς	 κατηγορίες	 πληθυσμού,	 δ)	
γυναίκες,	θύματα	ενδοοικογενειακής	βίας	και	ε)	άστεγους.	

− Προγράμματα	 υποστήριξης	 της	 οικογένειας	 και	 των	 νέων	 κυρίως	 μέσω	 της	 λειτουργίας	
βρεφονηπιακών	και	παιδικών	σταθμών,	κέντρων	δημιουργικής	απασχόλησης,	συμβουλευτικών	
σταθμών,	πολιτιστικών	και	αθλητικών	δράσεων	για	νέους	κλπ.	
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− Προγράμματα	πρόληψης	και	προαγωγής	υγείας	που	παρέχονται	μέσω	των	κοινωνικών	κέντρων	
και	εστιάζονται	κυρίως,	στην	πρόληψη	και	συμβουλευτική	υγείας,	στην	κοινωνική	μέριμνα	και	
στη	διαχείριση	ελεύθερου	χρόνου.	

Τα	νέα	δεδομένα	οδηγούν	στην	αδυναμία	τυποποίησης	των	κινδύνων	και	στη	μη	επικέντρωση	σε	
συγκεκριμένες	ομάδες-στόχους	ή	προστατευόμενες	κατηγορίες,	οπότε	προϋποθέτουν	πιο	σύνθετες	
μορφές	παρέμβασης	που	ξεπερνούν	το	παραδοσιακό	μοντέλο	λειτουργίας	αυτών	των	υπηρεσιών.		

Ο	 σχεδιασμός	 νέων	 πεδίων	 παρέμβασης,	 η	 επεξεργασία	 σύνθετων	 μηχανισμών	 και	 η	
παρακολούθηση	 και	 αξιολόγηση	 απαιτούν	 τον	 επαναπροσδιορισμό	 του	 σχεδιασμού	 των	
κοινωνικών	υπηρεσιών	και	δομών	του	Δήμου	Βόλου.	

Η	 λειτουργία	 σε	 εθνικό	 επίπεδο	 προγραμμάτων	 όπως	 για	 την	Φτώχεια	 και	 την	 Ανθρωπιστική	
κρίση	 μετά	 το	 2015	 έδειξε	 ότι	 οι	 ΟΤΑ	 της	 χώρας	 αντιμετωπίζουν	 μεγάλες	 δυσκολίες	 στην	
υλοποίηση	 αυτών	 των	 νέου	 τύπου	 δράσεων.	 Η	 πιλοτική	 εφαρμογή	 σε	 13	 περιφέρειες	 του	
Ελάχιστου	Εγγυημένου	Εισοδήματος	(στην	περιφέρεια	Θεσσαλίας	είχε	επιλεγεί	η	Καρδίτσα),	αλλά	
και	η	εξαγγελία	για	επέκταση	του	προγράμματος	από	το	2017	σε	όλη	τη	χώρα	-και	στην	πόλη	του	
Βόλου,	 δημιουργεί	 εύλογα	 ερωτηματικά	 για	 την	δυνατότητα	 των	ΟΤΑ	 να	 τα	υλοποιήσουν	σωστά	
διασφαλίζοντας	 την	 ισότιμη	 πρόσβαση	 των	 κατοίκων	 στις	 παροχές	 της	 Πολιτείας,	 την	
εξατομικευμένη	 προσέγγιση	 και	 τον	διαρκή	 έλεγχο	 και	αξιολόγηση	 των	αιτημάτων	στήριξης.	Οι	
διευρυμένες	αυτές	αρμοδιότητες	των	Κοινωνικών	υπηρεσιών	των	Δήμων	(συνεπώς	και	του	Δήμου	
Βόλου),	 σύμφωνα	 με	 τον	 εθνικό	 σχεδιασμό	 θα	 εξυπηρετηθούν	 από	 τα	 Κέντρα	 Κοινότητας,	 ως	
πύλης	 εισόδου,	 πληροφόρησης	 και	 αξιολόγησης	 σε	 επίπεδο	 ΟΤΑ	 για	 όλα	 τα	 αιτήματα	 που	
σχετίζονται	 με	 την	 φτώχεια	 και	 την	 απασχολησιμότητα.	 Στον	 Δήμο	 Βόλου,	 για	 τον	 σκοπό	
εξυπηρέτησης	 αυτών	 των	 λειτουργιών	 εντοπίζεται	 μη	 ικανοποιητική	 διαθεσιμότητα	 των	
προνοιακών		κτιριακών	υποδομών,	ικανών	να	φιλοξενήσουν	τις	προαναφερόμενες	λειτουργίες,	ενώ	
η	ίδια	η	υπηρεσία	σήμερα	στεγάζεται	στο	πρ.	δημαρχείο	Ν.	Ιωνίας	με	οριακή	προσβασιμότητα	των	
πολιτών	σε	αυτή.	

Η	 στήριξη	 των	 δομών	 του	 Δήμου	 Βόλου	 για	 την	 απασχόληση	 και	 την	 απασχολησιμότητα	 των	
κατοίκων	βασίζονται	επίσης	σε	συγχρηματοδοτούμενα	έργα	(δηλαδή	με	αρχή-μέση	και	τέλος)	και	
δεν	 χαρακτηρίζονται	 από	 μακροχρόνια	 αλλά	 ευκαιριακή	 στρατηγική	 καθώς	 και	 από	
αποσπασματικότητα	 ενεργειών	 ενώ	 -τέλος,	 δεν	 υπάρχει	 σημείο	 αναφοράς	 στήριξης	 της	
απασχολησιμότητας	 στο	 πολεοδομικό	 συγκρότημα	 εκ	 μέρους	 του	 ΟΤΑ.	 	 Η	 εμπειρία	 άλλων	
ευρωπαϊκών	χωρών	(π.χ.	Job	Centra	στη	Σουηδία,	το	δίκτυο	Acceder	στην	Ισπανία,	κτλ)	δείχνουν	ότι	
η	 συνεργασία	 των	 ΟΤΑ	 με	 τους	 εθνικούς	 φορείς	 απασχόλησης	 μπορούν	 να	 είναι	 ιδιαίτερα	
επιτυχείς,	ιδιαίτερα	ως	προς	την	συνεχή	πληροφόρηση	που	παρέχουν,	τις	μεθόδους	coaching	που	
χρησιμοποιούν	 και	 τις	 ενέργειες	 εκπαίδευσης	 των	 ανέργων	 στην	 ενεργητική	 αναζήτηση	
απασχόλησης.	

Αναφορικά	με	 την	απασχόληση,	 λείπει	επίσης	από	την	πόλη	η	οργανωμένη	υποδοχή	προθέσεων	
συνεργασίας	 από	 τον	 ιδιωτικό	 τομέα,	 όπου	 -ακόμη	 και	 στην	 πρόσφατη	 5ετία	 της	 κρίσης,	
παρατηρείται	 ζήτηση	 εξειδικευμένων	 υπαλλήλων.	 Για	 παράδειγμα,	 το	 δημοτικό	 ΙΕΚ	 της	
Κοινωφελούς	 επιχείρησης	 του	 Δήμου	 Βόλου	 δέχτηκε	 αιτήματα	 για	 προτάσεις	 πρόσληψης	
εξειδικευμένου	προσωπικού	(εταιρία	ξυλείας,	τουριστικές	μονάδες,	κτλ)	από	τους	αποφοίτους	τους	
με	 τελικό	αποτέλεσμα	 την	πρόσληψη	2	ατόμων	σε	μόνιμες	θέσεις	 εργασίας	 του	 ιδιωτικού	 τομέα	
που	εμφάνιζαν	μάλιστα	μακροχρόνια	ανεργία	ή/και	σποραδική	απασχόληση	 -ενώ	υπογράφτηκαν	
και	 συμφωνητικά	 συνεργασίας.	 Αν	 κάτι	 μας	 διδάσκει	 αυτό	 είναι	 ότι	 ο	 Δήμος	 θα	 μπορούσε	 να	
οργανώσει	συστηματικά	τέτοιου	είδους	δράσεις	και	επαφές	με	μεγάλες	-κατ’	αρχήν-		επιχειρήσεις	
της	 περιοχής	 που	 δεν	 ενδιαφέρονται	 για	 την	 όποια	 επιδότηση	 αλλά	 για	 την	 ποιότητα	 των	
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υπαλλήλων	 που	 προσλαμβάνουν	 μιας	 και	 οι	 περισσότερες	 από	 αυτές	 έχουν	 εξαγωγικό	
προσανατολισμό,	ενώ	θα	μπορούσε	να	υπάρξει	συστηματική	ενημέρωση	και	υποστήριξη	και	προς	
τις	ΜΜΕ	που	ενδιαφέρονται	να	προσλάβουν	ανέργους	με	επιδότηση.	

Ας	σημειωθεί	ότι	η	κατάσταση	της	προώθησης	της	απασχόλησης	στο	Βόλο	βασίζεται	αποκλειστικά	
στον	 ΟΑΕΔ,	 ο	 οποίος	 επίσης	 χαρακτηρίζεται	 πρόσφατα	 από	 υποστελέχωση	 και	 έλλειψη	 χρόνου	
διαχείρισης	 της	 ανεργίας	 σε	 εξατομικευμένο	 επίπεδο	 ενώ	 είναι	 ελάχιστη	 και	 χωρίς	 πλαίσιο	 η	
συνεργασία	ΟΑΕΔ-ΟΤΑ.	

Τέλος,	 τα	προβλήματα	που	εντοπίζονται	συνολικά	στο	 επίπεδο	 της	 κοινωνικής	πολιτικής	από	 τον	
ΟΤΑ	συνοψίζονται	εδώ:	

− Η	σύγχυση	δραστηριοτήτων	και	αρμοδιοτήτων	μεταξύ	των	δομών	κοινωνικής	φροντίδας	 	που	
δραστηριοποιούνται	 στο	 δήμο	 δημιουργούν	 προβλήματα	 στο	 σχεδιασμό	 και	 την	 υλοποίηση	
ολοκληρωμένων	 σχεδίων	 δράσης	 καθώς	 υπάρχει	 πανσπερμία	 αυτών	 μεταξύ	 Κοινωφελούς	
Επιχείρησης,	Νομικού	Προσώπου	και	Δήμου	με	αποτέλεσμα	να	υπάρχει	έλλειψη	στοχοθεσίας	
και	 δεικτών	 απόδοσης,	 και	 να	 καθιστούν	 την	 ουσιαστική	 αξιολόγηση	 προγραμμάτων	 και	
δράσεων	πρακτικά	αδύνατη	με	άμεση	συνέπεια	να	μην	μπορεί	να	υπάρξει	σχεδιασμός.		

− Η	έλλειψη	δικτύωσης	και	χρήση	ΤΠΕ	στην	κοινωνική	φροντίδα	

− η	χρηματοδότηση	των	κοινωνικών	δομών	και	προγραμμάτων	δε	βασίζεται	σε	ένα	διαρκές	και	
βιώσιμο	σύστημα	χρηματοδότησης,	αλλά	στην	ευκαιριακή	αξιοποίηση	πόρων	από	ευρωπαϊκά	
προγράμματα	 ή	 προγραμμάτων	 διάφορων	 υπουργείων.	 Ο	 μακρόχρονος	 περιορισμός	 των	
προσλήψεων	αλλά	και	η	προγραμματική	μορφή	των	περισσότερων	κοινωνικών	δράσεων	που	
συνδέει	 την	 πρόσληψη	προσωπικού	με	 το	 πεπερασμένο	 χρονικό	 όριο	 των	 χρηματοδοτήσεων	
και	 έτσι	 ακυρώνει	 κάθε	 δυνατότητα	 άσκησης	 ουσιαστικής	 πολιτικής	 προσωπικού.	 Η	
περιορισμένη	συνεργασία	με	άλλους	φορείς,	 εκτός	 δήμου,	 που	ασκούν	 κοινωνική	 δράση	 και	
που	μπορεί	να	είναι	κρατικοί	φορείς	ή	εθελοντικές	οργανώσεις.	

− Η	 περιορισμένη	 συνεργασία	 με	 τον	 ιδιωτικό	 τομέα	 και	 ειδικά	 τις	 μεγάλες	 επιχειρήσεις	 -
εργοδότες	της	περιοχής.	

− Η	έλλειψη	στήριξης	ατόμων	και	ομάδων	που	ενδιαφέρονται	για	το	“επιχειρείν”	στην	κοινωνική	
και	ιδιωτική	σφαίρα	της	οικονομίας.	

	

Α.2.2.1.3	Στοιχεία	για	το	εισόδημα	(ΠΠ,	ΑΠ,	Δήμος)	

Η	συλλογή	στοιχείων	που	αφορούν	στο	μέσο	φορολογητέο	εισόδημα	 των	κατοίκων	 της	περιοχής	
παρέμβασης,	 όπως	 ζητείται	 από	 την	 πρόσκληση,	 δε	 κατέστη	 εφικτή	 λόγω	 του	 ότι	δεν	 υπάρχουν	
στοιχεία	 σε	 τόσο	 μικρή	 χωρική	 κλίμακα.	 Ωστόσο,	 μπορούμε	 να	 βγάλουμε	 κάποια	 χρήσιμα	
συμπεράσματα	για	το	επίπεδο	του	εισοδήματος	στην	περιοχή	παρέμβασης	και	στην	αστική	περιοχή	
τόσο	 από	 τα	 στοιχεία	 που	 συγκεντρώθηκαν	 στο	 πλαίσιο	 του	 Επιχειρησιακού	 Προγράμματος	
Επισιτιστικής	και	Βασικής	Υλικής	Συνδρομής	του	Ταμείου	Ευρωπαϊκής	Βοήθειας	για	τους	Απόρους	
(ΤΕΒΑ/FEAD)	 και	 επεξεργάστηκαν	 από	 τις	 υπηρεσίες	 του	 Δήμου,	 όσο	 και	 από	 την	 έρευνα	 που	
ανέθεσε	ο	Δήμος	Βόλου	στο	Πανεπιστήμιο	Θεσσαλίας,	και	η	οποία	διεξήχθη	το	διάστημα	Μάρτιος-
Απρίλιος	 2016	 στην	 περιοχή	 παρέμβασης,	 προκειμένου	 να	 επικαιροποιήσει	 στοιχεία	 για	 την	
περιοχή	 αλλά	 και	 -κυρίως-	 για	 να	 προσεγγίσει	 στάσεις	 και	 αντιλήψεις	 των	 επαγγελματιών	 και	
κατοίκων	της	περιοχής.	Συνολικά	διακινήθηκαν	πάνω	από	450	ερωτηματολόγια	για	τους	κατοίκους	
της	 περιοχής	 αναφοράς	 (Νέα	 Ιωνία,	 περιοχή	 Παλαιών,	 κέντρο	 Βόλου)	 και	 από	 αυτά	
συγκεντρώθηκαν	376	ερωτηματολόγια.		
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Έτσι	λοιπόν,	στο	πλαίσιο	του	Προγράμματος	Επισιτιστικής	και	Βασικής	Υλικής	Συνδρομής	του	ΤΕΒΑ	
υποβλήθηκαν	αιτήσεις	 	στις	υπηρεσίες	του	Δήμου	Βόλου	από	άτομα	και	οικογένειες	(νοικοκυριά)	
που	διαβιούν	σε	συνθήκες	ακραίας	φτώχειας	και	πληρούν	τα	κριτήρια	επιλεξιμότητας	που	όριζε	η	
πρόσκληση	 για	 ένταξή	 τους	 στο	 εν	 λόγω	 πρόγραμμα.	 Τα	 κριτήρια	 ήταν	 εισοδηματικά 9 	και	
περιουσιακά,	 με	 κάποιες	 εξαιρέσεις.	Οι	 αιτήσεις	 υποβλήθηκαν	 τον	 Ιούλιο	 του	 2015	 και	 είχαν	ως	
έτος	 αναφοράς	 των	 κριτηρίων	 επιλογής	 των	 ωφελουμένων	 το	 οικονομικό	 έτος	 2015,	 δηλαδή	
λάμβαναν	υπόψη		τις	φορολογικές	δηλώσεις	του	οικ.έτους	2015	(χρήση	2014).	

Μετά	 από	 την	 ανάλυση	 και	 επεξεργασία	 των	 στοιχείων	 των	 εγκεκριμένων	 αιτήσεων	 του	
προγράμματος	Επισιτιστικής	και	Βασικής	Υλικής	Συνδρομής	του	ΤΕΒΑ	στο	Δήμο	Βόλου,	μπορούμε	
να	αντλήσουμε	πληροφορίες	σχετικά	με	το	πόσα	νοικοκυριά	τουλάχιστον	εντάσσονται	στις	δράσεις	
του	ΤΕΒΑ.	Αυτό	συνεπάγεται	ότι	αυτά	τα	νοικοκυριά	πληρούν	το	εισοδηματικό	κριτήριο	που	έθετε	
η	 πρόσκληση	 και	 το	 οποίο	 αγγίζει	 το	 όριο	 της	 ακραίας	 φτώχειας10 .	 Στον	 παρακάτω	 πίνακα	
παραθέτουμε	 τα	 στοιχεία	 των	ωφελούμενων	 νοικοκυριών	 των	 δράσεων	 του	 ΤΕΒΑ	 σε	 απόλυτους	
αριθμούς	και	στα	τρία	χωρικά	επίπεδα	(Δήμος	Βόλου,	Αστική	Περιοχή	και	Περιοχή	Παρέμβασης).	

	

Πίνακας 20 Αριθµός ωφελούµενων νοικοκυριών των δράσεων του ΤΕΒΑ	

Χωρική	Ενότητα	 Αριθμός	ωφελούμενων	
νοικοκυριών	ΤΕΒΑ	

Ποσοστιαία	συμμετοχή	
στο	Δήμο	Βόλου	

Περιοχή	Παρέμβασης	 1597	 44,9%	
Αστική	Περιοχή	 2925	 82,2%	
Δήμος	Βόλου	 3559	 100%	

Πηγή:	Ιδία	επεξεργασία	εγκεκριμένων	αιτήσεων	του	Ε.Π.	Επισιτιστικής	και	Βασικής	Υλικής	Συνδρομής	ΤΕΒΑ	

	

Από	τα	παραπάνω	γίνεται	ορατό	πως	περίπου	πάνω	από	το	80%	των	ωφελουμένων	νοικοκυριών	
των	 δράσεων	 του	 ΤΕΒΑ	 που	 διαβιούν	 σε	 συνθήκες	 έντονης	 φτώχειας	 	 βρίσκεται	 στην	 Αστική	
Περιοχή.	Μάλιστα	 συγκρίνοντας	 τα	 νοικοκυριά	 της	 Περιοχής	 Παρέμβασης	 σε	 σχέση	 με	 αυτά	 της	
Αστικής	 Περιοχής	 παρατηρούμε	 πως	 πάνω	 από	 το	 50%	 αυτών	 ζουν	 στην	 Περιοχή	 Παρέμβασης	
(1597	από	τα	2925).	Από	αυτά	λοιπόν	διαπιστώνουμε	πως	μέσα	στην	Περιοχή	Παρέμβασης	υπάρχει	
ένας	 σημαντικός	 αριθμός	 νοικοκυριών	 	 με	 πολύ	 χαμηλά	 εισοδήματα	 που	 αγγίζουν	 το	 όριο	 της	
ακραίας	φτώχειας.	

Επιπλέον,	σύμφωνα	με	 την	 έρευνα	 του	Πανεπιστήμιου	Θεσσαλίας	στην	περιοχή	παρέμβασης	 και	
αναφορικά	 με	 το	 εισόδημα	 όπως	 αποτυπώνεται	 και	 στον	 παρακάτω	 πίνακα	 διαπιστώνουμε	 πως	
μεγάλο	 τμήμα	 των	κατοίκων	 της	περιοχής	αναφοράς	 έχει	 εξαιρετικά	 χαμηλά	εισοδήματα	 (20%	
κάτω	από	 5.000€	 και	 άλλο	 20%	από	 5.001	 έως	 10.000€),	 ένα	 εξίσου	σημαντικό	ποσοστό	 χαμηλά	
εισοδήματα	(10.001	έως	15.000€	το	21%),	ενώ	εισοδήματα	της	τάξης	των	15.001	έως	20.000€	έχει	
το	 15%	 και	 εισοδήματα	 20.001	 έως	 25.000€	 έχει	 το	 12,5%	 των	 ερωτηθέντων	 (κάτι	 που	 τους	
κατατάσσει	 σε	 σχετικά	 μεσαία	 εισοδήματα).	 Πάνω	 από	 25.001€	 που	 είναι	 μεσαία	 και	 άνω	
εισοδήματα	 έχει	 το	 11%	 των	 κατοίκων	 της	 περιοχής.	 Βέβαια	 το	 επίπεδο	 εισοδήματος	 είναι	 μια	

                                                
9	Το	εισόδημα	του	ωφελούμενου	δεν	έπρεπε	να	υπερβαίνει	τα	παρακάτω	όρια	πραγματικού	εισοδήματος:	3.000	€	
ετησίως	για	μεμονωμένο	άτομο	και	4.500	€	ετησίως	για	το	ζευγάρι,	προσαυξανόμενο	κατά	1.500	€	για	κάθε	ενήλικο	
εξαρτώμενο	μέλος	της	οικογένειας	και	900	€	ετησίως	για	κάθε	ανήλικο	εξαρτώμενο	μέλος	της	οικογένειας	
10	Το	όριο	ακραίας	φτώχειας	είναι	το	ελάχιστο	κόστος	αξιοπρεπούς	διαβίωσης,	το	οποίο	εκτιμήθηκε	το	2013	σε	€233	το	
μήνα	για	άτομο	που	ζει	μόνο	και	σε	€684	το	μήνα	για	ζευγάρι	με	δύο	παιδιά	νοικοκυριά	που	διαμένουν	στην	Αθήνα	και	
δεν	βαρύνονται	με	έξοδα	ενοικίου	ή	στεγαστικού	δανείου).Ενημερωτικό	Δελτίο	5/2013,	«Η	ανατομία	της	φτώχειας	στην	
Ελλάδα	του	2013»,	Μάνος	Ματσαγγάνης	&	Χρύσα	Λεβέντη,	Ομάδα	Ανάλυσης	Δημόσιας	Πολιτικής,	Οικονομικό	
Πανεπιστήμιο	Αθηνών,	Αθήνα,	2013	
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πρώτη	 ένδειξη	 των	 αναγκών	 των	 κατοίκων	 καθώς	 παίζουν	 ρόλο	 και	 άλλοι	 παράγοντες	 όπως	 ο	
αριθμός	των	ατόμων	του	νοικοκυριού	ή	η	ιδιοκτησία	της	κατοικίας.	

	

Πίνακας 21 Επίπεδο εισοδήµατος νοικοκυριού-κάτοικοι	

	
Αριθμός	

ερωτηματολογίων	 Ποσοστό	 Αναγωγή	

κάτω	από	5.000	€	 73	 19,4	 20,7	
5.001	-	10.000	€	 69	 18,4	 19,5	
10.001	-	15.000	€	 74	 19,7	 21,0	
15.001	-	20.000	€	 54	 14,4	 15,3	
20.001	-	25.000	€	 44	 11,7	 12,5	
πάνω	από	25.001	€	 39	 10,4	 11,0	

Σύνολο	 353	 93,9	 100,0	
Δ/Α	 23	 6,1	 	

Γενικό	Σύνολο	 376	 100,0	 	
Πηγή:	Ειδική	έρευνα	Πανεπιστημίου	Θεσσαλίας,	2016	

	

	

	

Α.2.2.1.4	Στοιχεία	για	τον	πολιτισμό	(ΠΠ,	ΑΠ,	Δήμος)	

Α2.2.1.4.α	Χώροι	Πολιτισμού	στην	ΠΠ	

Χώροι	πολιτισμού	στην	περιοχή	του	Βόλου	

− Το	κάστρο	του	Βόλου	/	Παλιά	Πόλη	(Παλαιά,	Βόλος)	
− Δημοτικό	 Θέατρο	 Βόλου	 (δεν	 λειτουργεί)	 (Μουσικές	 και	 θεατρικές	 παραστάσεις)	 (Πλατεία	 Ρήγα	

Φεραίου,	Βόλος)	
− Ανοιχτό	 Θέατρο	 Μελίνα	 Μερκούρη	 (Θερινό)	 (Μουσικές	 και	 θεατρικές	 παραστάσεις)	 (Πλατεία	 Ρήγα	

Φεραίου,	Βόλος)	
− Αίθουσα	εκδηλώσεων	Δημαρχείου	(Εκδηλώσεις	λόγου)	(Πλατεία	Ρήγα	Φεραίου,	Βόλος)	
− Παλιά	 Ηλεκτρική	 Εταιρεία	 Βόλου	 (Πολιτιστικές	 εκδηλώσεις	 –	 παραστάσεις)	 (Κουταρέλια	 &	 Ρήγα	

Φεραίου,	Βόλος)	
− Δημοτικό	Ωδείο	Βόλου	(Μουσικές	εκδηλώσεις)	(Μεταμορφώσεως	1,	Βόλος)	
− Κέντρο	Τέχνης	«Τζιόρτζιο	Ντε	Κίρικο»	(Χώρος	εκθέσεων	και	εικαστικών	εκδηλώσεων)	(Μεταμορφώσεως	

3,	Βόλος)	
− Μουσείο	της	Πόλης	του	Βόλου	(Φέρων	17,	Παλαιά,	Βόλος)	
− Κέντρο	Νεότητας	«Δίαυλος»	(Αίθουσα	πολλαπλών	χρήσεων)	(Τοπάλη	14,	Βόλος)	
− Αποθήκες	Β’	Τελωνείου	Βόλου	(Χώρος	εκθέσεων	και	εικαστικών	εκδηλώσεων)	(Τελωνείο	Βόλου)	
− Κινηματοθέατρο	«Αχίλλειον»	 (Πολυχώρος	με	2	πολυδύναμες	αίθουσες	εκδηλώσεων)	 (Κουμουνδούρου-	

Ιάσονος,	Βόλος)	
− Αμφιθέατρο	Τ.Ε.Ε.	(Συνεδριακές	εκδηλώσεις)	(Ξενοφώντος	–	2ας	Νοεμβρίου,	Βόλος)	
− Πολυχώρος	Τσαλαπάτα	(μουσείο,	πολιτιστικές	εκδηλώσεις,	συναυλίες,	εκθέσεις)	(Γιαννιτσών	&	Λαχανά,	

Παλαιά,	Βόλος)	
− Πανεπιστήμιο	Θεσσαλίας-Πεδίον	Άρεως:	Αμφιθέατρα	ΤΜΧΠΠΑ,	Αρχιτεκτόνων,	Μηχανολόγων	(συνέδρια	

και	επιστημονικές	συναντήσεις)	(Πεδίον	Άρεως,	Βόλος)	
− Πανεπιστήμιο	 Θεσσαλίας-	 κτήριο	 Παπαστράτου:	 αμφιθέατρα	 Κορδάτου	 &	 Σαράτση	 (συνέδρια	 και	

επιστημονικές	συναντήσεις)	(Αργοναυτών	–	Φιλελλήλων,	Βόλος)	
− Μουσείο	 Φυσικής	 Ιστορίας	 Βόλου	 (πετρώματα,	 ορυκτά	 και	 απολιθώματα	 από	 τη	 Θεσσαλία	 και	 την	

Ελλάδα-Ιδιωτικό)	(Μικρασιατών	1	&	Ζάχου,	Βόλος)	
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Χώροι	πολιτισμού	στην	περιοχή	της	Ν.Ιωνίας	

− Ανοιχτό	Δημοτικό	Θέατρο	(Θερινό)	(Πολιτιστικό	Άλσος	Ν.Ιωνίας)	
− Πολιτιστικό	Κέντρο	(Πολιτιστικός	πολυχώρος)	(Πολιτιστικό	Άλσος	Ν.Ιωνίας)	
− Μουσείο	Εθνικής	Αντίστασης	(Χρ.Λούλη	33,	Ν.Ιωνία)	
− «Μεταξουργείο»	 (Αίθουσα	 κινηματογραφικών	 προβολών	 και	 συνεδρίων.	 Μουσειακός	 χώρος,	 χώρος	

εκθέσεων)		(Νικομηδείας-Καραμπατζάκη,	Ν.Ιωνία)	
− Αίθουσα	συνεδριάσεων	στο	Δημαρχείο	(τέρμα	Λεωφ.Ειρήνης,	Ν.Ιωνία)	
− Μουσείο	Ι.Ν.	Ευαγγελίστριας	(Λεωφ.Ειρήνης,	Ν.Ιωνία)	

Βυζαντινά	μνημεία	στην	ΠΠ	

− Παλαιοχριστιανική	Βασιλική	στα	"Παληά"	(Παλαιά,	Βόλος)	
− Λουτρό	τουρκοκρατίας	(χαμάμ)	στα	"Παληά"	(Παλαιά,	Βόλος)	
− Κωδωνοστάσιο	Αγ.	Νικολάου	(Αγ.Νικολάου,	Βόλος)	

Νεώτερα	μνημεία	στην	ΠΠ	

− Κινηματοθέατρο	"Αχίλλειον"	(Αργοναυτών,	Βόλος)	
− Κτήριο	"Κίτρινης	Αποθήκης"	(Α.Γαζή	και	Βασάνη,	Βόλος)	
− Εργατικό	Κέντρο	Βόλου	(Μακρυνίτσης,	Βόλος)	
− Πλινθοκεραμοποιείο	Τσαλαπάτα	(Γιαννιτσών	&	Λαχανά,	Βόλος)	
− Νεκροταφείο	Ταξιαρχών	Βόλου	-	Ν.	Ιωνίας	(Αναπαύσεως,	Ν.Ιωνία)	
− Σιδηροδρομικός	Σταθμός	(Παπαδιαμάντη,	Βόλος)	

Βιβλιοθήκες	στην	ΠΠ	

− Βιβλιοθήκη	Δημοτικού	Κέντρου	Ιστορίας	και	Τεκμηρίωσης	(Κτίριο	Σπίρερ,	Βόλος)	
− Βιβλιοθήκη	Πανεπιστημίου	Θεσσαλίας	(Μεταμορφώσεως	2,	Βόλος)	
− «Λαϊκή	Βιβλιοθήκη	Κυριαζή»	(Κωνσταντά	137,	Βόλος)	
− Βιβλιοθήκη	«Τριών	Ιεραρχών»	(Δημητριάδος	180,	Βόλος)	
− Βιβλιοθήκη	Κέντρου	Νεότητας	«Δίαυλος»	(Τοπάλη	14,	Βόλος)	
− Βιβλιοθήκη	Εταιρείας	Θεσσαλικών	Ερευνών	(Ιωλκού	6,	Βόλος)	
	

Α2.2.1.4.β	Ο	πολιτισμός	ως	πυλώνας	της	βιώσιμης	ανάπτυξης	και	της	κοινωνικής	συνοχής	

Η	 πολιτιστική	 κληρονομιά	 παίζει	 ένα	 άκρως	 σημαντικό	 ρόλο	 στην	 επίτευξη	 των	 στόχων	 της	
Ευρωπαϊκής	 Στρατηγικής	 2020	 για	 μια	 “Έξυπνη,	 βιώσιμη	 και	 χωρίς	 αποκλεισμούς	 ανάπτυξη”.	
Αυτές	 οι	 πολιτικές	 έχουν	 άμεσες	 ή	 έμμεσες	 επιπτώσεις	 στην	 πολιτιστική	 κληρονομιά	 και	
ταυτόχρονα	 η	 πολιτιστική	 κληρονομιά	 προσφέρει	 μεγάλες	 δυνατότητες	 για	 την	 επίτευξη	 των	
στόχων	 τους.	Η	 κοινωνική	διάσταση	 της	βιώσιμης	ανάπτυξης	 τονίζει	 την	ανάγκη	 για	 τη	βελτίωση	
της	ποιότητας	ζωής	για	όλους	τους	πολίτες	και	είναι	 ιδιαίτερα	σημαντική	για	τη	συζήτηση	αυτή	η	
έννοια	της	μεταξύ	των	γενεών	ισότητας	μέσω	της	οποίας	η	σημερινή	γενιά	συντηρεί	το	πολιτιστικό	
κεφάλαιο	 	 προς	 όφελος	 των	 μελλοντικών	 γενεών.	 Η	 διασφάλιση	 των	 αγαπημένων	 τοποθεσιών	
πολιτιστικής	κληρονομιάς	και	του	συνόλου	των	άυλων	πολιτιστικών	εκφράσεων,	των	γνώσεων	και	
των	 δεξιοτήτων	που	 καθορίζουν	 συλλογικά	μια	 κοινότητα	μπορεί	 να	 θεωρηθεί	 από	μόνη	 της	 ότι	
αποτελεί	συμβολή	στην	ανθρώπινη	ευημερία.		

Πάνω	 από	 όλα,	 όμως,	 η	 πολιτιστική	 κληρονομιά	 είναι	 στενά	 συνδεδεμένη	 με	 τις	 θεμελιώδεις	
συνιστώσες	 της	κοινωνικής	ανάπτυξης	 χωρίς	αποκλεισμούς.	Ως	όχημα	που	εκφράζει	 τις	αξίες	 και	
την	 ταυτότητα	 και	 οργανώνει	 τις	 κοινότητες	 και	 τις	 σχέσεις	 τους	 με	 τις	 ισχυρές	 συμβολικές	 και	
αισθητικές	 διαστάσεις	 της,	 η	 πολιτιστική	 κληρονομιά	 είναι	 απαραίτητη	 για	 την	 πνευματική	
ευημερία	των	ανθρώπων	στην	πιο	βαθιά	έννοια.	Η	αναγνώριση	και	η	διατήρηση	της	πολυμορφίας	
της	πολιτιστικής	κληρονομιάς,	σε	συνδυασμό	με	δίκαιη	πρόσβαση	σε	αυτή	και	τη	δίκαιη	κατανομή	
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των	οφελών	που	απορρέουν	από	τη	χρήση	της,	ενισχύει	την	αίσθηση	του	τόπου	και	του	ανήκειν	και	
το	 σεβασμό	 προς	 τους	 άλλους	 και	 την	 αίσθηση	 του	 σκοπού	 και	 των	 συλλογικών	 ικανοτήτων	 της	
διατήρησης	του	κοινού	καλού.	Όλα	αυτά	συμβάλλουν	στη	συνοχή	των	κοινοτήτων,	και	στη	μείωση	
των	 ανισοτήτων.	 Σε	 τέτοιες	 περιόδους	 κρίσης,	 η	 πρόσβαση	 και	 φροντίδα	 για	 την	 πολιτιστική	
κληρονομιά	μπορεί	να	βοηθήσει	τις	ευάλωτες	ομάδες	ανθρώπων	να	ανακτήσουν	την	αίσθηση	της	
συνέχειας,	της	αξιοπρέπειας	και	της	ενδυνάμωσης.			

Η	 Ευρωπαϊκή	 Επιτροπή	 σε	 ανακοίνωση	 της	 προς	 Ευρωπαϊκό	 Κοινοβούλιο,	 το	 Συμβούλιο,	 την	
Ευρωπαϊκή	Οικονομική	και	Κοινωνική	Επιτροπή	και	την	Επιτροπή	των	Περιφερειών,	με	τίτλο	“Προς	
μια	 ολοκληρωμένη	 προσέγγιση	 της	 πολιτιστικής	 κληρονομιάς	 της	 Ευρώπης”,	 αναλύει	 την	
υποτιμημένη	συνεισφορά	στην	οικονομική	μεγέθυνση	και	 την	 κοινωνική	συνοχή	 της	πολιτιστικής	
κληρονομιάς,	 τονίζει	 τον	 μετασχηματισμό	 που	 υφίσταται	 ως	 πηγή	 κοινωνικής	 καινοτομίας	 για		
έξυπνη	 και	 διατηρήσιμη	 ανάπτυξη,	 χωρίς	 αποκλεισμούς	 και	 δίνει	 κατευθύνσεις	 προς	 τα	 κράτη	 –	
μέλη	 της	 για	 το	πως	μπορεί	 κάλλιστα	 να	προωθήσει	 την	 κοινωνική	συνοχή	 και	 ένταξη,	 μέσω	 της	
αναγέννησης	 παραμελημένων	 περιοχών,	 της	 δημιουργίας	 τοπικών	 θέσεων	 εργασίας	 και	 της	
προαγωγής	 της	 αμοιβαίας	 κατανόησης	 και	 του	 αισθήματος	 της	 κοινότητας	 και	 πως	 προσφέρει	
σημαντικές	 ευκαιρίες	 εκπαίδευσης	 και	 εθελοντισμού	 τόσο	 για	 τους	 νέους	 όσο	 και	 για	 τους	
ηλικιωμένους,	και	προάγει	τον	διάλογο	μεταξύ	διαφόρων	πολιτισμών	και	γενεών.	

Η	διατήρηση	προσανατολίζεται	ολοένα	και	περισσότερο	στη	συντήρηση	και	ενίσχυση	του	συνόλου	
του	πολιτιστικού	τοπίου	ενώ	συγχρόνως	γίνεται	όλο	και	περισσότερο	ανθρωποκεντρική.	Οι	παλιές	
προσεγγίσεις	 αποσκοπούσαν	 στην	 προστασία	 της	 πολιτιστικής	 κληρονομιάς	 απομονώνοντάς	 την	
από	 την	 καθημερινή	 ζωή.	 Οι	 νέες	 προσεγγίσεις	 επικεντρώνονται	 στο	 να	 την	 καταστήσουν	
αναπόσπαστο	 τμήμα	 της	 τοπικής	 κοινότητας.	 Καθώς	 οι	 τοποθεσίες	 πολιτιστικής	 κληρονομιάς	
γίνονται	δημόσιοι	 χώροι	που	παράγουν	κοινωνικό	και	περιβαλλοντικό	κεφάλαιο,	οι	πόλεις	 και	οι	
περιφέρειες	 που	 τις	 φιλοξενούν	 μετατρέπονται	 σε	 κινητήριες	 δυνάμεις	 της	 οικονομικής	
δραστηριότητας,	 κέντρα	 γνώσεων,	 εστιακά	 σημεία	 δημιουργικότητας	 και	 πολιτισμού,	 τόπους	
αλληλεπίδρασης	 και	 κοινωνικής	 ένταξης	 της	 κοινότητας·	 εν	 ολίγοις	 παράγουν	 καινοτομία	 και	
συμβάλλουν	 στην	 έξυπνη,	 διατηρήσιμη	 και	 χωρίς	 αποκλεισμούς	 ανάπτυξη,	 σύμφωνα	 με	 τους	
στόχους	της	στρατηγικής	«Ευρώπη	2020».		

Είχε	προηγηθεί	η	Σύμβαση-πλαίσιο	για	την	Αξία	της	Πολιτιστικής	Κληρονομιάς	για	την	Κοινωνία	
(Council	 of	 Europe	 Framework	Convention	on	 the	Value	 of	 Cultural	Heritage	 for	 Society)	 όπου	 τα	
συμβαλλόμενα	 μέρη	 αναλαμβάνουν	 την	 υποχρέωση	 (μεταξύ	 άλλων)	 να:	 προωθήσουν	 την	
προστασία	 της	 πολιτιστικής	 κληρονομιάς	 ως	 κεντρικού	 παράγοντα	 στην	 αμοιβαία	 υποστήριξη	
στους	 στόχους	 της	 αειφόρου	 ανάπτυξης,	 της	 πολιτιστικής	 πολυμορφίας	 και	 της	 σύγχρονης	
δημιουργικότητας	 (άρθρο	 5),	 να	 χρησιμοποιήσουν	 όλες	 τις	 πτυχές	 της	 κληρονομιάς	 του	
πολιτιστικού	 περιβάλλοντος	 και	 να	 εμπλουτίσουν	 τις	 διαδικασίες	 οικονομικής,	 πολιτικής,	
κοινωνικής	και	πολιτιστικής	ανάπτυξης	(άρθρο	8).		

	

Α2.2.1.4.γ	Το	θέατρο	στο	Βόλο	ως	πολιτιστική	κληρονομιά	

Το	θέατρο	στο	Βόλο	αποτελεί	πολιτιστική	κληρονομιά	και	μέρος	μιας	στρατηγικής	που	θα	συμβάλει	
τόσο	στην	ανάπτυξη	 του	 ενδογενούς	 δυναμικού	όσο	 και	 στην	προώθηση	 της	 κοινωνικής	 ένταξης	
και	της	ποιότητας	ζωής	στον	επιχειρησιακό	σχεδιασμό	του	Δήμου	Βόλου.	

Μέσω	της	Unesco	και	του	Ευρωπαϊκού	Κοινοβουλίου	μας	παρουσιάζεται	μια	ξεκάθαρη	εικόνα	της	
συμβολής	του	Πολιτισμού	στη	βιώσιμη	ανάπτυξη.	Η	αναγνώριση	και	η	διατήρηση	της	πολυμορφίας	
της	πολιτιστικής	κληρονομιάς,	σε	συνδυασμό	με	δίκαιη	πρόσβαση	σε	αυτή	και	τη	δίκαιη	κατανομή	
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των	οφελών	που	απορρέουν	από	τη	χρήση	της,	ενισχύει	την	αίσθηση	του	τόπου	και	του	ανήκειν.	
Επίσης	 ενισχύει	 το	 σεβασμό	προς	 τους	άλλους	 και	 την	αίσθηση	 του	σκοπού	 και	 των	συλλογικών	
ικανοτήτων	καθώς	και	της	διατήρησης	του	κοινού	καλού.		

Το	 θέατρο	 αποτελούσε	 και	 αποτελεί	 πάντοτε	 ένα	 βασικό	 στοιχείο	 της	 φυσιογνωμίας	 της	 πόλης	
όπως	αυτή	διαμορφώθηκε	ιστορικά.		

Από	 τα	 τέλη	 του	 19ου	 αι.	 και	 όταν	 ήταν	 ακόμα	 υπό	 τουρκική	 κατοχή	 στην	 πόλη	 του	 Βόλου,	
δημιουργείται	 ένα	 υποτυπώδες	 θέατρο	 που	 θεωρείται	 ως	 η	 πρώτη	 επαγγελματική	 σκηνή	 που	
λειτούργησε	 στη	 Θεσσαλία	 (ο	 Δ.	 Αλεξιάδης	 στήνει	 το	 καλοκαίρι	 του	 1876	 θερινό	 θέατρο).	 Λίγα	
χρόνια	μετά	την	απελευθέρωση,	η	πόλη	θα	αποκτήσει	το	δικό	της	Δημοτικό	Θέατρο	(1896),	μετά	τη	
Σύρο	 και	 τον	 Πειραιά.	 Θα	 σημαδέψει	 την	 κοινωνική,	 πολιτική	 και	 πολιτιστική	 φυσιογνωμία	 του	
Βόλου	και	θα	τον	αναδείξει	ως	την	προοδευτικότερη	πόλη	μέσα	στη	νεώτερη	Ελλάδα	συνδέοντας	
τις	σημαντικότερες	κοινωνικές	εκδηλώσεις	της	πόλης.	Εκεί	παρουσιάζεται	το	1900	για	πρώτη	φορά	
ο	«Αμερικανικός	κινηματογράφος»,	εκεί	γίνονται	το	1932	οι	συγκεντρώσεις	των	καταναλωτών	που	
διαμαρτύρονταν	για	την	αύξηση	της	τιμής	του	ηλεκτρικού	ρεύματος	από	την	Ηλεκτρική	Εταιρεία,	οι	
διαλέξεις	 του	 Πλάτωνα	 Δρακούλη	 για	 το	 Εργατικό	 Κίνημα,	 της	 Αύρας	 Θεοδωροπούλου	 για	 τα	
δικαιώματα	της	γυναίκας	κλπ.	

Η	 δημιουργία	 της	 Δραματικής	 Σχολής	 το	 1928	 με	 τμήμα	 αρχιτεκτονικής	 που	 διδάσκει	 και	
σκηνογραφία	 αποτελεί	 πόλο	 έλξης	 πολλών	 φοιτητών,	 το	 Παιδικό	 Θέατρο	 –	 ένα	 ιδιόμορφο	
επιθεωρησιακό	παιδικό	θέατρο	που	έδρασε	κυρίως	την	εποχή	του	μεσοπολέμου	 (1920-40),	και	η	
πληθώρα	 των	 θεατρικών	 ομάδων	 συνθέτουν	 σιγά-	 σιγά	 τη	 θεατρική	 κουλτούρα	 της	 πόλης.	 Στη	
διάρκεια	 του	 μεσοπολέμου	 όλα	 τα	 σωματεία	 του	 Βόλου	 θεωρούσαν	 υποχρέωση	 τους	 να	
εκφραστούν	 και	 θεατρικά,	 αν	 ήθελαν	 να	 πάρουν	 το	 χρίσμα	 του	 προοδευτικού.	 Άλλωστε	 ήταν	
ανέκαθεν	κλασική	μέθοδος	για	να	αυξηθούν	τα	ισχνά	χρηματικά	αποθέματα	τους.	

Στην	περίοδο	 της	 γερμανικής	 κατοχής	 και	 τα	πρώτα	μεταπολεμικά	 χρόνια	θα	παραμείνει	 κλειστό	
για	να	δεχθεί	το	τελειωτικό	χτύπημα	από	τους	σεισμούς	του	’55.	Στα	πρώτα	χρόνια	της	δεκαετίας	
του	 ’60	 θα	 ιδρυθεί	 η	 Σχολή	 Δραματικής	 Τέχνης	 από	 τη	 Μαίρη	 Βεάκη	 με	 σκοπό	 τη	 διδαχή	 της	
υποκριτικής	 τέχνης	 σε	 συνδυασμό	 με	 τον	 ευρύτερο	 εμπλουτισμό	 του	 γνωστικού	 και	 αισθητικού	
πεδίου	των	νέων	ανθρώπων.	Μέχρι	την	κτιριακή	αναγέννηση	του,	όμως,	θα	περάσουν	περίπου	30	
χρόνια.	 Το	 νέο	 Δημοτικό	 θέατρο	 Βόλου	 θα	 χτισθεί	 πάνω	 σε	 μια	 αρχιτεκτονική	 μελέτη	 που	 είχε	
εκπονήσει	ο	γνωστός	αρχιτέκτονας	Πάνος	Τσολάκης	στην	ίδια	σχεδόν	θέση	που	είχε	θεμελιωθεί	το	
πρώτο	θέατρο.		

Το	1991	δημιουργείτο	το	ΔΗΠΕΘΕ	Βόλου	και	ενώ	υπάρχουν	στην	περιοχή	της	Θεσσαλίας	ήδη	δύο	
θέατρα	 το	υπουργείο	Πολιτισμού	δίνει	 την	έγκριση	αναγνωρίζοντας	 τη	σημασία	 του	θεάτρου	για	
την	 τοπική	 κοινωνία.	 Το	 1993	 δημιουργείται	 το	 Εργαστήρι	 Δραματικής	 Τέχνης	 και	 αποτελεί	 την	
απάντηση	του	δήμου	Βόλου	στα	πλαίσια	της	πολιτιστικής	παρέμβασης	στην	πόλη,	στο	αίτημα	για	
υποστήριξη,	 προώθηση,	 αξιοποίηση	 και	 ανάδειξη	 του	 ντόπιου	 δυναμικού	 σε	 ερασιτεχνικό	
καταρχάς	επίπεδο,	χωρίς	να	αποκλείεται	και	το	ενδεχόμενο	μιας	επαγγελματικής	προοπτικής.	Κάθε	
χρόνο	φοιτούν	70	μαθητές	και	έχει	δώσει	πολλές	παραστάσεις.		

Το	Μουσικό	θέατρο	Βόλου	επιχειρεί	την	πολλαπλή	προσέγγιση	της	τέχνης,	όπου	ισορροπεί	σ’	ένα	
δίπολο:	 στη	 μία	 άκρη	 είναι	 ο	 οραματικός	 σκοπός	 της	 διαρκούς	 αναζήτησης	 της	 ενότητας	 των	
κατακερματισμένων	τεχνών	και	στην	άλλη	μια	συνεχής	καθημερινή	δράση.	Η	σοβαρότατη	υποδομή	
της	 πόλης,	 οι	 ενυπάρχουσες	 δυνατότητες	 στη	 μουσική,	 στα	 εικαστικά,	 στο	 θέατρο	 και	 στο	 χορό,	
αποτελούν	το	ρεαλιστικό	υπόβαθρο	για	αυτόχθονη	δημιουργία,	για	συμπαραγωγές	και	φυσικά	για	
μετακλήσεις	ή	φιλοξενία	καλλιτεχνικών	σχημάτων.	Τέλος,	οι	 ερασιτεχνικές	θεατρικές	ομάδες	που	
δρουν	 στην	 περιοχή	 συμβάλουν	 στα	 πολιτιστικά	 της	 περιοχής,	 ως	 ανεξάρτητες	 από	 τις	
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καθιερωμένες	 δομές	 και	 συμβάσεις	 του	 εμπορικού	 θεάτρου,	 ως	 χώροι	 πειραματισμού	 και	
αυτοσχεδιασμού.	

Το	2007	το	Δημοτικό	Θέατρο	Βόλου	σταμάτησε	τη	λειτουργία	του,	με	σκοπό	την	ανακαίνισή	του	και	
έκτοτε	εξαιτίας	προβλημάτων	στατικότητας	που	πρόεκυψαν	εκ	των	υστέρων,	παραμένει	κλειστό.		

	 	

o Η	συμβολή	του	θεάτρου	στις	προκλήσεις	του	ΒΑΑ	

Η	 πολιτιστική	 κληρονομιά	 έχει	 μια	 σημαντική	 επίδραση	 στον	 οικονομικό	 και	 κοινωνικό	 πυλώνα,	
διότι	 ως	 αναπόσπαστο	 μέρος	 του	 πολιτιστικού	 και	 του	 δημιουργικού	 τομέα,	 συμβάλλει	 στη	
συμμετοχική	τοπική	και	περιφερειακή	ανάπτυξη	και	δημιουργεί	σημαντικές	εξωτερικές	οικονομίες.	

Το	Δημοτικό	Θέατρο	αποτελεί	τον	άξονα	ενός	ολοκληρωμένου	πολιτιστικού	και	κοινωνικού	κέντρου	
στην	καρδιά	της	περιοχής	παρέμβασης.	Περιβάλλεται	από	την	πλατεία	Ρήγα	Φεραίου,	εκθεσιακούς	
υπαίθριους	 χώρους,	 το	 Δημοτικό	 Ωδείο,	 το	 Κέντρο	 Εικαστικών	 Τεχνών,	 το	 Δημαρχείο,	 το	 Κέντρο	
Κοινότητας,	 το	 ΙΚΑ,	 το	 ΚΑΠΗ,	 την	 Πλατεία	 Ρήγα	 Φεραίου,	 την	 πλατεία	 Πανεπιστημίου	 την,	
Πανεπιστημιακή	Βιβλιοθήκη,	το	ΚΕΠ	Υγείας,	το	Κοινωνικό	Κέντρο	(θα	δημιουργηθεί).	

Είναι	 μια	 ζωντανή	 κυψέλη	 θεατρικής	 και	 πολιτιστικής	 ζωής	 γιατί	 αποτελεί	 τη	 συνισταμένη	 των	
τεχνών.	 Ιδιαίτερα	 το	Θέατρο	 του	 Βόλου	 με	 τις	 παράλληλες	 λειτουργίες	 του	 Δήμου	 στο	 χώρο	 της	
μουσικής,	του	χορού,	των	εικαστικών	τεχνών,	συνιστά	μια	ολοκληρωμένη	παρουσία	στο	χώρο	της	
καλλιτεχνικής	παιδείας	και	της	καλλιτεχνικής	δημιουργίας.	Μία	πόλη	όπως	ο	Βόλος	δεν	μπορεί	να	
λειτουργεί	σωστά	και	να	αναπτύσσεται	αρμονικά,	χωρίς	πολιτιστική	και	 ιδιαίτερα	χωρίς	θεατρική	
υποδομή.	Η	τοπική	κοινωνία,	με	την	πλούσια	πολιτιστική	παράδοση	της	είναι	βέβαιο	ότι	διαθέτει	
ισχυρά	πνευματικά	ερείσματα	και	θα	ανταποκριθεί	στη	νέα	πολιτιστική	εξόρμηση.	Η	λειτουργία	του	
θεάτρου	 είναι	 αυτονόητο	 ότι	 διευρύνει,	 προσθέτει	 αξία,	 προσεγγίζει	 πολλαπλά,	 συνδέει	 και	
συνθέτει.	Είναι	βέβαιο	ότι	θα	καλυφθούν	οι	ανάγκες	της	περιοχής	καθώς	η	μη	λειτουργία	του	έχει	
ως	συνέπεια	τον	αποκλεισμό	της	πόλης	από	σημαντικές	εκδηλώσεις.	Σε	συνδυασμό	με	τις	μικρές	
σκηνές	θεάτρου	της	Παλιάς	Ηλεκτρικής,	του	Αχιλλείου,	του	Πολιτιστικού	Κέντρου	της	Νέας	Ιωνίας,	
που	 υποτυπωδώς	 εξυπηρετούν	 την	 πόλη,	 όπως	 επίσης	 και	 με	 το	 Μουσείο	 της	 Πόλης	 και	 τον	
πολυχώρο	Τσαλαπάτα	θα	ολοκληρωθεί	το	δίκτυο	των	πολιτιστικών	χώρων	που	αναλογούν	σε	μια	
πόλη	όπως	ο	Βόλος.	

Απόρροια	 των	 ιδιαιτεροτήτων	 του	 τομέα	 είναι	 η	 ομαδοποίηση	 (clustering),	 συγκέντρωση	 και	
συστέγαση	 (co-location)	 σε	 συγκεκριμένο	 γεωγραφικό	 χώρο	 με	 σκοπό	 την	 εκμετάλλευση	 των	
ωφελειών	 που	 προκύπτουν	 από	 τη	 συνύπαρξη,	 συνεργασία,	 αλληλεξάρτηση,	 εξειδίκευση	 και	
ανταγωνισμό	 μεταξύ	 των	 δημιουργών-παραγωγών,	 καθώς	 και	 από	 το	 γεωγραφικό	 προσδιορισμό	
μιας	δεξαμενής	«δημιουργικών»	εργαζομένων	και	ενός	καταναλωτικού	κέντρου.	Με	άλλα	λόγια,	τα	
clusters	 λειτουργούν	 ως	 τόπος	 συνάντησης	 μεταξύ	 δημιουργών,	 καλλιτεχνών,	 παραγωγών,	
επιχειρηματιών	 και	 καταναλωτών	 και	 ως	 τόπος	 ανταλλαγής	 εμπειριών,	 συναισθημάτων	 και	
τεχνογνωσίας.	

Η	πρόκληση	που	αντιμετωπίζει	σήμερα	ο	Δήμος	είναι	η	μεταστροφή	της	πολιτιστικής	διαχείρισης	
από	 τη	 στατική	 προσέγγιση	 (κληροδότηση)	 του	 πολιτισμού	 προς	 τη	 δυναμική	 (παραγωγή).	 Η	
στροφή	της	στη	δυναμική	προσέγγιση	καθιστά	την	κοινωνία	δημιουργική,	με	θετικές	συνέπειες	για	
το	 σύνολο	 της	 οικονομίας.	 Η	 παραγωγή,	 η	 παροχή	 και	 η	 διανομή	 των	 προϊόντων	 και	 υπηρεσιών	
πολιτισμού	απαιτούν	 ένα	 πλέγμα	πολλών	 επιχειρήσεων,	 προμηθευτών,	 παρόχων	 και	 διανομέων,	
συνήθως	 μικρού	 ή	 μεσαίου	 μεγέθους,	 και	 πολλών	 επαγγελματιών	 (είτε	 χειρωνακτών	 είτε	
πνευματικών	 δημιουργών-καλλιτεχνών),	 εγκατεστημένων	 στην	 περιοχή	 παρέμβασης.	 Η	 ανάπτυξη	
επομένως	 του	 πολιτισμού	 και	 της	 δημιουργίας	 συνεισφέρει	 στη	 συνολική	 ανάπτυξη	 της	 τοπικής	
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οικονομίας	και	τη	δημιουργία	νέων	θέσεων	εργασίας	στην	περιοχή.	Επίσης	συνδέεται	στενά	με	την	
εκπαίδευση	και	την	κατάρτιση	και	η	δυναμική	της	εξέλιξη	αντανακλάται	όχι	μόνο	στην	οικονομική,	
αλλά	και	στην	κοινωνική	ανάπτυξη.		

Όσον	αφορά	τον	τρόπο	ταξινόμησης	και	μέτρησης,	μπορεί	να	χρησιμοποιηθεί	η	έννοια	της	έντασης	
της	 πολιτιστικής	 και	 καλλιτεχνικής	 έκφρασης	 και	 δημιουργίας	 (culture	 and	 creative	 intensity)	 ως	
μέσο	 εντοπισμού	 και	 μονάδα	 μέτρησης	 του	 τομέα.	 Η	 αποτίμηση	 (evidence-based	 argument)	 των	
δράσεων	σε	 όρους	 κοινωνικής	 και	 οικονομικής	αποτελεσματικότητας	 μπορεί	 να	αποτυπωθεί	 στη	
δυνατότητα	πρόσβασης	 του	κοινού	στις	δράσεις	μέσα	από	ένα	πλέγμα	κοινωνικών	δράσεων	που	
συνδέονται	 στενά	 με	 την	 συμβουλευτική	 και	 την	 κατάρτιση	 και	 η	 δυναμική	 τους	 εξέλιξη	 θα	
αντανακλάται	 όχι	 μόνο	 στην	 οικονομική,	 αλλά	 και	 στην	 κοινωνική	 ανάπτυξη.	 Αυτές	 οι	 δράσεις	
αποτυπώνονται	στο	παρόν	σχέδιο	του	Δήμου	Βόλου	όσον	αφορά	το	ΕΤΠΑ	στο	Δείκτη	Εκροής	CO37	
και	 στο	 Δείκτη	 Αποτελέσματος	 Τ1412,	 και	 του	 ΕΚΤ	 στους	 Δείκτες	 Εκροών	 CO05	 &	 CO23	 και	 στο	
Δείκτη	Αποτελέσματος	CR07.	

Εν	κατακλείδι	παίζει	σημαντικό	ρόλο	στη	δημιουργία	και	την	ενίσχυση	του	κοινωνικού	κεφαλαίου,	
διότι	έχει	την	ικανότητα:		

− να	εμπνεύσει	και	να	προάγει	τη	συμμετοχή	των	πολιτών	στη	δημόσια	ζωή.	

− να	βελτιώσει	την	ποιότητα	της	ζωής	και	την	ευημερία	των	ατόμων	και	των	κοινοτήτων	τους.	

− να	προωθήσει	την	πολυμορφία	και	τον	διαπολιτισμικό	διάλογο,	συμβάλλοντας	στην	ενίσχυση	
της	αίσθησης	"ανήκειν"	σε	μια	ευρύτερη	κοινότητα	και	την	καλύτερη	κατανόηση	και	σεβασμό.	

− να	συμβάλει	στη	μείωση	των	κοινωνικών	ανισοτήτων,	να	διευκολύνει	την	κοινωνική	ένταξη,	την	
πολιτιστική	 και	 κοινωνική	συμμετοχή	 και	 την	προώθηση	διαλόγου	μεταξύ	 των	 γενεών	 καθώς	
και	την	κοινωνική	συνοχή.	

− να	 προσφέρει	 δυνατότητες	 για	 την	 ανάπτυξη	 των	 δεξιοτήτων,	 της	 γνώσης,	 της	
δημιουργικότητας	και	της	καινοτομίας.	

− να	 είναι	 ένα	 αποτελεσματικό	 εκπαιδευτικό	 εργαλείο	 για	 την	 τυπική,	 μη	 τυπική	 και	 άτυπη	
εκπαίδευση,	τη	δια	βίου	μάθηση	και	κατάρτιση.	

− να	συμβάλει	στην	οικονομική	ανάπτυξη	της	περιοχής	παρέμβασης	

	

Α2.2.1.4.δ	Οι	δράσεις	για	τον	Πολιτισμό	στο	Βόλο	

Η	οικονομική	κρίση	έχει	ως	επακόλουθο	και	την	κρίση	των	πολιτιστικών	θεσμών.	Οι	ανατροπές	που	
συντελούνται	 καθιστούν	 προφανή	 την	 ανάγκη	 για	 αλλαγή	 των	 δομών	 των	 ρόλων	 και	 των	
σχεδιασμών	 στο	 πολιτισμικό	 πεδίο.	 Ο	 Δήμος	 Βόλου	 από	 άποψη	 πολιτιστικής	 υποδομής	 έχει	
αξιοζήλευτη	 θέση,	 με	 πλούσια	 ιστορία,	 μύθους,	 μνημεία,	 μουσεία,	 πινακοθήκες,	 θέατρα,	
κινηματογράφους,	 βιβλιοθήκες,	 ωδεία,	 φεστιβάλ,	 στοιχεία	 που	 αποτελούν	 την	 πολιτιστική	
κληρονομιά	και	τους	πολιτιστικού	του	πόρους.		

Για	την	άσκηση	μιας	«πολιτικής	πολιτισμού»	από	το	δήμο	οι	κύριοι	άξονες	δράσεις	του	είναι:	α)	η	
προστασία	 της	 πολιτιστικής	 κληρονομιάς	 και	 ταυτότητας,	 β)	 η	 ενίσχυση	 της	 καλλιτεχνικής	 και	
πνευματικής	 δημιουργίας,	 γ)	 η	 ανάπτυξη	 όρων	 λαϊκής	 συμμετοχής	 τόσο	 όσον	 αφορά	 την	
απόλαυση,	όσο	και	 τη	δημιουργία	 των	πολιτιστικών	αγαθών	και	δ)	η	προώθηση	της	πολιτιστικής	
επικοινωνίας	και	ανταλλαγής.	

Η	αποτελεσματική	εφαρμογή	της	πολιτιστικής	πολιτικής	εξαρτάται	από	τα	μέσα	που	αξιοποιούνται,	
αλλά	και	το	ανθρώπινο	δυναμικό	που	την	υπηρετεί,	τα	οποία	διασφαλίζουν	και	την	ποιότητα	των	
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δραστηριοτήτων	με	τις	οποίες	αυτή	εκφράζεται.	Δεδομένου	ότι	οι	μορφές	πολιτιστικής	δράσης	του	
δήμο	 υφίστανται	 και	 ως	 ομάδες	 κοινωνικής	 παρέμβασης	 δημιουργείται	 η	 ανάγκη	 για	 νέες	
πρωτοβουλίες	με	διαδικασίες	πιο	συμμετοχικές	και	δημοκρατικές.	Διαδικασίες	που	θα	οδηγήσουν	
σε	ένα	πολιτισμικό	σχέδιο	μέσα	από	μια	στρατηγική	συνεργασίας	όλων	 των	δρώντων	σε	μια	νέα	
καταστατική	συνθήκη	που	θα	συνδυάζει		την	κοινωνική	και		την	οικονομική-αναπτυξιακή	διάσταση.	
Σε	αυτή	τη	διάσταση	εντάσσεται	και	η	αναγκαιότητα	σύνδεσης	του	πολιτισμού	με	τον	τουρισμό	
και	τον	αθλητισμό.	

Με	 την	 εφαρμογή	 της	 κατάλληλης	 τεχνογνωσίας	 η	 πολιτιστική	 κληρονομιά	 και	 τα	 ιδιαίτερα	
πολιτιστικά	 στοιχεία	 μπορούν	 να	 γίνουν	 εργαλείο	 κοινωνικής	 και	 οικονομικής	 ανάπτυξης.	 Η	 νέα	
περίοδος	 απαιτεί	 την	 εξεύρεση	 εναλλακτικών	 τρόπων	 χρηματοδότησης	 και	 ενίσχυσης	 των	
πολιτιστικών	 δράσεων.	 Η	 Αυτοδιοίκηση	 στη	 Νέα	 Προγραμματική	 Περίοδο	 2014-2020	 έχει	 τη	
δυνατότητα	να	συμμετάσχει	σε	ευρωπαϊκά	προγράμματα	για	τον	πολιτισμό	και	τη	νεολαία.	Το	νέο	
ευρωπαϊκό	 πρόγραμμα	 «Δημιουργική	 Ευρώπη»	 προωθεί	 την	 πολιτιστική	 πολυμορφία	 και	 μία	
έξυπνη,	αειφόρο	και	περιεκτική	ανάπτυξη	με	βασικά	 εργαλεία	 τις	συνεργασίες,	 τα	δίκτυα	και	 τις	
πλατφόρμες.		

Στα	 πλαίσια	 της	 ενίσχυσης	 και	 των	 νέων	 μορφών	 χρηματοδότησης	 	 εντάσσεται	 η	 υιοθέτηση	
πολυχρηματοδοτικών	 εργαλείων	 που	 μπορούν	 να	 προκύψουν	 από	 τη	 συνεργασία	 του	
αυτοδιοικητικού	με	το	δημόσιο	και	τον	ιδιωτικό	τομέα,	η	ανάπτυξη	συνεταιριστικών	εγχειρημάτων	
με	κοινωνικό	πρόσημο	στον	τομέα	του	πολιτισμού	και	η	ανάδειξη	και	στήριξη	ομάδων	πολιτισμού	
που	 προέρχονται	 από	 την	 ίδια	 την	 τοπική	 κοινωνία	 η	 οποία	 είναι	 σε	 θέση	 να	 ζωντανέψει	 τις	
πολιτιστικές	 υποδομές	 της	 πόλης	 –ιδιαίτερα	 με	 δράσεις	 που	 απευθύνονται	 στους	 ίδιους	 τους	
κατοίκους	 της.	 Ιδιαίτερα	 στο	 σημείο	 αυτό	 αξίζει	 να	 τονίσουμε	 ότι	 δεν	 υπάρχει	 πολιτική	
αξιοποίησης	του	“κρυφού	δυναμικού”	για	τον	πολιτισμό	που	βρίσκεται	στις	ομάδες	και	συντροφιές	
νέων	δημιουργών	και	καλλιτεχνών	που	ζουν	στο	πολεοδομικό	συγκρότημα	και	δεν	έχουν	πρόσβαση	
σε	 μέσα	 και	 υποδομές	 που	 θα	 μπορούσαν	 να	 αναδείξουν	 τη	 δημιουργικότητά	 τους	 με	 τοπικό	
χρώμα.	Η	περιοχή	παρέμβασης	περιλαμβάνει	ήδη	ένα	μικρό	θέατρο	στη	Ν.	Ιωνία	και	το	Δημοτικό	
Θέατρο	στην	πλατεία	Ρήγα	Φεραίου	που	θα	μπορούσαν	αν	χρησιμοποιηθούν	ως	βήμα	ανάδειξης	
των	 δυνατοτήτων	 ντόπιων	 καλλιτεχνών	 αξιοποιώντας	 τα	 πρωινά	 του	 σαββατοκύριακου	 με	
εκδηλώσεις	 και	 δρώμενα	 που	 απευθύνονται	 σε	 άτομα	 που	 δεν	 έχουν	 πρόσβαση	 σε	 πολιτιστικές	
δραστηριότητες	όπως	οι	οικογένειες	που	διαβιούν	σε	συνθήκες	ακραίας	φτώχειας	ή	που	βιώνουν	
κοινωνικό	αποκλεισμό.	
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Α2.2.2.	Ανάλυση	SWOT	της	ΠΠ	αναφορικά	με	τα	Κοινωνικά	Χαρακτηριστικά	της		

	

Πίνακας 22 SWOT Κοινωνικών χαρακτηριστικών (Κοινωνική Πολιτική, Υπηρεσίες Υγείας, Εκπαίδευση & Δία Βίου 
Μάθηση, Πολιτισµός) 

Κοινωνικά	Χαρακτηριστικά		
Περιοχής	Παρέμβασης		

Ισχυρά	Σημεία	(S)	 Αδύναμα	Σημεία	(W)	
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ	ΠΟΛΙΤΙΚΗ	
− Οι	δομές	κοινωνικού,	πολιτιστικού	και	

εκπαιδευτικού	χαρακτήρα	της	περιοχής	
παρέμβασης	είναι	καλύτερα	προσπελάσιμες	από	
τους	πολίτες	από	άλλες	περιοχές	της	πόλης	(ύπαρξη	
πυκνού	δικτύου	συγκοινωνίας)	

− Στην	ΠΠ	λειτουργεί	πάνω	από	το	45%	των	άμεσων	
κοινωνικών	δομών	της	ΑΠ	ή	το	38%	των	κοινωνικών	
υποδομών	του	Δήμου	Βόλου	

− Οι	κοινωνικές	δομές	στην	ΠΠ	διαθέτουν	σχετικά	
έμπειρο	ή/και	μόνιμο	προσωπικό	κοινωνικών	
ειδικοτήτων.	

− Στην	ΠΠ	συγκεντρώνεται	η	πλειοψηφία	των	
επιχειρήσεων	που	προσφέρουν	εποχιακή	
απασχόληση	στην	μαζική	εστίαση		
	
	
	
	

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ		
− Ύπαρξη	βασικών	πολιτιστικών	υποδομών	στο	κέντρο	

της	Π.Π.	για	την	ανάπτυξη	της	πολιτιστικής	
κληρονομιάς	ως	πηγή	κοινωνικής	καινοτομίας	για	
έξυπνη	ανάπτυξη	χωρίς	αποκλεισμούς	

− Πλούσιο	ιστορικό	και	πολιτιστικό	απόθεμα	που	
μπορεί	να	αξιοποιηθεί	με	τη	χρησιμοποίηση	των	
νέων	τεχνολογιών	και	δημιουργικών	επιχειρήσεων	

− Ύπαρξη	καλοκαιρινής-καλλιτεχνικής	εκπαιδευτικής	
δραστηριότητας	

	

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ	ΠΟΛΙΤΙΚΗ	
− Έλλειψη	διασυνδεσιμότητας	των	Κοινωνικών	

δομών	στη	ΠΠ	καθώς	και	ελλείψεις	τεχνολογικού	
εξοπλισμού	

− Ενδείξεις	ύπαρξης	ανέργων/φτωχών	με	χαμηλή	
ειδίκευση/	κατάρτιση	στην	ΠΠ	

− Ενδείξεις	για	υφιστάμενες	ευκαιρίες	απασχόλησης	
κυρίως	στην	παραοικονομία	για	τα	άτομα	χαμηλής	
ειδίκευσης	στην	ΠΠ	

− Δεν	υπάρχει	σήμερα	κεντρικό	σημείο	πρόσβασης	
σε	κοινωνικές	υπηρεσίες	

− Δεν	υπάρχει	σημείο	υποστήριξης	της	απασχόλησης	
της	αυτοδιοίκησης	στην	ΠΠ	

− Μη	πλήρης	προσβασιμότητα	των	εγκαταστάσεων	
των	Κοινωνικών	υποδομών	στην	ΠΠ	για	τα	ΑμεΑ	

− Λιγότερα	απ’	όσα	απαιτούνται	σημεία	πρόσβασης	
των	πολιτών	σε	πολιτικές	ενάντια	στη	φτώχεια	
(ΚΕΑ,	ΤΕΒΑ)	

	
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ		
− Έλλειψη	ολοκληρωμένου	σχεδιασμού	για	την	

προστασία	και	προβολή	της	πολιτιστικής	
κληρονομιάς,	την	ανάδειξη	της	καλλιτεχνικής	
δημιουργίας,	την	αξιοποίηση	των	υλικών	και	
άυλων	πολιτιστικών	και	ιστορικών	αγαθών	

− Μη	λειτουργία	εδώ	και	10	χρόνια	του	Δημοτικού	
Θεάτρου	–	βασικού	πυλώνα	–	στην	πολιτιστική	
ανάπτυξη	της	Π.Π.	και	συνεπώς	αδυναμία	
θεσμοθέτησης	μεγάλων	καλλιτεχνικών	
διοργανώσεων	
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Κοινωνικά	Χαρακτηριστικά		

Περιοχής	Παρέμβασης		

Ευκαιρίες	(O)	 Απειλές	(T)	

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ	ΠΟΛΙΤΙΚΗ	
− Η	διασύνδεση	των	πολιτιστικών	σημείων	στην	ΠΠ	με	

επίκεντρο	το	Θέατρο	και	την	αναμενόμενη	αύξηση	
της	κίνησης	μπορεί	να	δημιουργήσει	ευκαιρίες	
απασχόλησης	

− Η	διασύνδεση	των	κοινωνικών	υποδομών	μπορεί	να	
μειώσει	τους	χρόνους	απόκρισης	στα	αιτήματα	των	
πολιτών	που	πλήττονται	από	φτώχεια	και	ανεργία,	
να	εξατομικεύσει	τους	τρόπους	εξυπηρέτησής	τους	
και	να	βελτιώσει	την	αποτελεσματικότητα	των	
ενεργειών	τους.	

− Η	συνδυασμένη	εκκίνηση	κατασκευής	έργων	
υποδομών	όπως	οι	κυκλικοί	κόμβοι	και	το	θέατρο	
θα	δημιουργήσουν	ευκαιρίες	απασχόλησης	στην	ΠΠ	

	
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ		
− Η	σύνδεση	με	την	ισότητα	και	τη	συμμετοχή,	μπορεί	

να	επιταχύνει	την	προσαρμοστικότητα	και	την	
εδραίωση	αυτών.	Δίνει	τα	εργαλεία	για	την	
καταπολέμηση	της	φτώχειας,	διευκολύνει	τη	
συμμετοχή	των	πολιτών,	τον	διαπολιτισμικό	
διάλογο,	και	τα	ίσα	δικαιώματα	

− Επενδύσεις	σε	πολιτιστικά	έργα	που	θα	συμβάλλουν	
στην	ανταγωνιστικότητα,	την	ελκυστικότητα	και	την	
κοινωνική	συνοχή	

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ	ΠΟΛΙΤΙΚΗ	
− Περαιτέρω	αύξηση	της	ανεργίας	στην	ΠΠ	με	

παράλληλη	μείωση	των	ευκαιριών	απασχόλησης	
− Καθυστερήσεις	στο	θεσμικό	πλαίσιο	και	την	

επάρκεια	και	διαθεσιμότητα	των	εργαλείων111	της	
Πολιτείας	για	την	Κοινωνική	Οικονομία	μπορεί	να	
δυσχεράνουν	την	προώθηση	στη	κοινωνικής	
επιχειρηματικότητας	και	να	αποθαρρύνουν	τους	
δυνητικά	ωφελούμενους	της	ΠΠ	

	
	
	
	
	
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ		
− Η	οικονομική	αβεβαιότητα	μπορεί	να	περιορίσει	τη	

συμμετοχή	του	ιδιωτικού	τομέα	στην	εφαρμογή	
μιας	στρατηγικής	προσέγγισης	της	έρευνας	και	της	
καινοτομίας	στον	τομέα	της	διατήρησης,	της	
αποκατάστασης	και	της	αξιοποίησης	της	
πολιτιστικής	κληρονομιάς	
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Α2.3.1.	Αποτύπωση	&	Αξιολόγηση	Οικονομικών	Χαρακτηριστικών	σε	επίπεδο	ΠΠ,	ΑΠ	και	

Δήμου	

Για	την	ανάλυση	και	αξιολόγηση	των	οικονομικών	χαρακτηριστικών	της	περιοχής	του	Δήμου	Βόλου,	
χρησιμοποιήθηκαν	 και	 επεξεργάστηκαν	 τα	 στοιχεία	 της	 απογραφής	 του	 2001	 και	 του	 2011	 της	
Ελληνικής	Στατιστικής	Υπηρεσίας	 (ΕΛ.ΣΤΑΤ.)	όπως	ενσωματώθηκαν	στον	επιχειρησιακό	σχεδιασμό	
του	Δήμου	Βόλου	(2015-2019),	σε	επίπεδο	Δήμου,	Νομού	και	Περιφέρειας.	Επίσης,	αναφορικά	με	
την	 ανεργία	 χρησιμοποιήθηκαν	 στοιχεία	 και	 από	 την	 στατιστική	 υπηρεσία	 του	 ΟΑΕΔ	 για	 την	
τελευταία	πενταετία,	μόνο	όμως	σε	επίπεδο	Δήμου,	καθώς	δεν	υπάρχει	καταγεγραμμένη	ανεργία	
σε	 επίπεδο	 δημοτικών	 ενοτήτων	 στον	 φορέα,	 ώστε	 να	 προκύψουν	 συμπεράσματα	 και	 για	 την	
περιοχή	παρέμβασης.	

Η	 εξέταση	 των	 οικονομικών	 χαρακτηριστικών	 που	 αφορούν	 στην	 παραγωγική	 διάρθρωση	 της	
περιοχής,	αλλά	και	η	διαχρονική	δυναμική	των	επιχειρήσεων	σε	επίπεδο	Δήμου,	Αστικής	Περιοχής	
και	 Περιοχής	 Παρέμβασης,	 έγινε	 με	 βάση	 τα	 στοιχεία	 του	 Επιμελητηρίου	 Μαγνησίας	 για	 την	
τελευταία	πενταετία	2012-2016,	 και	με	 επεξεργασία	αυτών	από	 την	 Υπηρεσία	Προγραμματισμού	
του	 Δήμου.	 Επίσης,	 στη	 διεξαγωγή	 συμπερασμάτων	 λήφθηκε	 υπόψη	 και	 η	 έρευνα	 του	
Πανεπιστημίου	 Θεσσαλίας	 (βλ.	 Παράρτημα	 1)	 που	 έγινε	 για	 λογαριασμό	 του	 Δήμου	 Βόλου	 με	
σκοπό	να	προσεγγίσει	στάσεις	και	αντιλήψεις	των	επαγγελματιών	της	περιοχής	παρέμβασης.	

Στο	σημείο	αυτό	πρέπει	να	επισημανθεί	ότι	στοιχεία	σε	επίπεδο	οικοδομικού	τετραγώνου	ή	έστω	
σε	 επίπεδο	 δημοτικών	 ενοτήτων,	 για	 κάποιες	 από	 τις	 παραμέτρους	 που	 εξετάζουμε,	 είτε	 δεν	
υπήρχαν	είτε	δεν	ήταν	εφικτό	να	ανακτηθούν	από	τους	σχετικούς	φορείς	και	να	επεξεργαστούν	σε	
τόσο	μικρό	χρονικό	διάστημα	προκειμένου	να	έχουμε	ουσιαστικά	και	πραγματικά	στοιχεία	για	την	
Περιοχή	 Παρέμβασης.	 Οπότε	 για	 την	 εξέταση	 της	 περιοχής	 παρέμβασης	 π.χ.	 στον	 τομέα	 της	
απασχόλησης	και	της	ανεργίας	πρέπει	να	γίνει		η	παραδοχή	ότι	ισχύουν	αναλογικά	τα	στοιχεία	και	
τα	συμπεράσματα	που	αναφέρονται	σε	επίπεδο	νομού	ή	/και	δήμου,	λαμβάνοντας	βέβαια	υπόψη	
το	γεγονός	ότι	η	περιοχή	παρέμβασης	αποτελεί	μια	αμιγώς	αστική	περιοχή.	

Παρακάτω	 λοιπόν,	 αποτυπώνονται	 τα	 οικονομικά	 χαρακτηριστικά	 της	 περιοχής	 	 εξετάζοντας	
στοιχεία	 όπως	 το	 εργατικό	 δυναμικό,	 η	 απασχόληση	 και	 η	 ανεργία	 αλλά	 και	 οι	 επιχειρήσεις	 της	
περιοχής	 ανά	 κλάδο	 της	 οικονομικής	 δραστηριότητας	 σε	 συνδυασμό	 με	 τη	 διαχρονική	 δυναμική	
τους	τα	τελευταία	χρόνια	

	

Α2.3.1.1	Απασχόληση	(Οικονομικά	Ενεργοί	και	Απασχολούμενοι)	

Ως	εργατικό	δυναμικό	ή	αλλιώς	οικονομικά	ενεργός	πληθυσμός	ορίζονται	τα	άτομα	εκείνα	τα	οποία	
είναι	 ικανά	 προς	 εργασία	 και	 ταυτόχρονα	 θέλουν	 να	 εργαστούν.	 Τα	 άτομα	 εκείνα	 τα	 οποία	 δεν	
μπορούν	 να	 εργαστούν,	 για	 παράδειγμα,	 μαθητές-σπουδαστές,	 συνταξιούχοι,	 εισοδηματίες,	
οικιακά,	λοιπά	(μικρά	παιδιά,	ασθενείς,	στρατιώτες	κ.ά.,)	δεν	ανήκουν	στο	εργατικό	δυναμικό.	Το	
εργατικό	δυναμικό	 (οικονομικά	ενεργός	πληθυσμός)	 χωρίζεται	σε	δύο	κατηγορίες,	σε	εκείνους	οι	
οποίοι	εργάζονται	και	ονομάζονται	απασχολούμενοι	και	σε	εκείνους	οι	οποίοι	δεν	εργάζονται	και	
είναι	άνεργοι	

Α2.3.1.1.α	Εξέλιξη	Οικονομικά	Ενεργού	Πληθυσμού	(Εργατικού	δυναμικού)	

Ο	 οικονομικά	 ενεργός	 πληθυσμός	 αντανακλά	 την	 «ένταση	 της	 συμμετοχής»	 του	 ανθρώπινου	
δυναμικού	 στην	 παραγωγική	 διαδικασία.	 Σύμφωνα	 με	 τα	 στοιχεία	 της	 απογραφής	 του	 2011	 ο	
οικονομικά	ενεργός	πληθυσμός	του	Δήμου	Βόλου	ανέρχεται	σε	57.685	άτομα	και	αποτελεί	περίπου	
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το	40%	του	συνολικού	πληθυσμού	του	Δήμου.	Ο	αριθμός	των	απασχολούμενων	ανήλθε	σε	46.119	
άτομα	(80%	του	εργατικού	δυναμικού),	των	ανέργων	σε	11.566	και	των	οικονομικά	μη	ενεργών	σε	
86.764	

Πίνακας 23 Κατανοµή Οικονοµικά Ενεργού και Μη Ενεργού Πληθυσµού (2001-2011) σε  επίπεδο χώρας, 
Περιφέρειας, Δήµου	
	 Απογραφή	2001	 Απογραφή	2011	 Μεταβολή		

	(%)			
Οικ.	

Ενεργών	

Μεταβολή	
	(%)	

	Απασχολ.	

Μεταβολή			
(%)		

Ανέργων	
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ	ΕΝΕΡΓΟΙ	 Οικονομ

ικά	μη-
ενεργοί	

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ	ΕΝΕΡΓΟΙ	
Οικονομικά		
μη-ενεργοί	Σύνολο	

Απασχο-	
λούμενοι	

Άνερ
-γοι	 Σύνολο	

Απασχο-
λούμενοι	 Άνεργοι	

ΕΛΛΑΔΑ	 4.621.848	 4.108.083	 513.765	 5.265.889	 4.586.636	 3.727.633	 859.003	 6.229.450	 -0,8	 -9,3	 67,2	

		ΘΕΣΣΑΛΙΑ	 305.807	 273.130	 32.677	 373.231	 283.427	 230.405	 53.022	 449.335	 -7,3	 -15,6	 62,3	

ΒΟΛΟΣ	 55.974	 49.158	 6.816	 71.541	 57.685	 46.119	 11.566	 86.764	 3,1	 -6,2	 69,7	

Πηγή:	ΕΛ.ΣΤΑΤ.	(απογραφές	2001-2011)	-Ιδία	επεξεργασία	
	

− Σε	 σχέση	 με	 το	 2001,	 ο	 Δήμος	 Βόλου	 παρουσιάζει	 τη	 μεγαλύτερη	 ποσοστιαία	 μεταβολή	 στο	
εργατικό	 δυναμικό	 3,1%	 (οικονομικά	 ενεργός	 πληθυσμός)	 και	 τη	 μικρότερη	 μεταβολή	 στους	
απασχολούμενους	(-6,2%)	σε	σύγκριση	με	την	περιφέρεια	και	τη	χώρα	

− Σε	 σύγκριση	 με	 την	 χώρα	 και	 την	 περιφέρεια,	 ο	 Δήμος	 Βόλου	 παρουσιάζει	 τη	 μεγαλύτερη	
ποσοστιαία	μεταβολή	αναφορικά	με	τους	ανέργους	όπως	παρατηρείται	στον	πίνακα.		

− Ο	αριθμός	των	απασχολούμενων	του	Δήμου	Βόλου	μειώθηκε	κατά	6,2	%	σε	σχέση	με	το	2001,	
ενώ	των	ανέργων	αυξήθηκε	κατά	69,7%.	

− Από	το	2001	έως	το	2011	υπάρχει	μείωση	των	απασχολούμενων	και	αύξηση	των	ανέργων	σε	
κάθε	χωρική	ενότητα	(χώρα,	περιφέρεια,	δήμος)	

	

Γράφηµα 14 Απασχολούµενοι και άνεργοι στον Δήµο Βόλου	

	
Πηγή:	ΕΛ.ΣΤΑΤ.	(απογραφές	2001-2011)	-Ιδία	επεξεργασία	
	

− Σε	σύγκριση	με	 την	 χώρα	και	 την	περιφέρεια,	ο	Δήμος	Βόλου	παρουσιάζει	μία	μικρή	αύξηση	
στο	ποσοστό	του	οικονομικά	ενεργού	πληθυσμού	(εργατικού	δυναμικού)	του	από	το	2001	έως	
το	2011	(από	39,5%	ανήλθε	σε	39,9)	



Πρόταση	Στρατηγικής	Βιώσιμης	Αστικής	Ανάπτυξης	(ΒΑΑ)	Δήμου	Βόλου	

έκδ.ΙΙΙ,	Σεπτέμβριος	2017	

ΚΕΦΑΛΑΙΟ	Α:	Τεκμηρίωση	της	επιλογής	της		

Περιοχής	Παρέμβασης	(ΠΠ)	της	Στρατηγικής	ΒΑΑ	

 

 63	

− Αναφορικά	 με	 το	 ποσοστό	 του	 οικονομικά	 μη	 ενεργού	 πληθυσμού	 επί	 του	 συνολικού	
πληθυσμού,	παρατηρούμε	ότι	ο	Δήμος	Βόλου	παρουσιάζει	μικρότερο	ποσοστό	σε	σχέση	με	την	
περιφέρεια	και		μεγαλύτερο	σε	σύγκριση	με	την	χώρα	

Πίνακας 24 Ποσοστό Οικονοµικά Ενεργού και µη-Ενεργού Πληθυσµού επί συνολικού πληθυσµού	

	 Οικονομικά		
Ενεργοί	

Οικονομικά		
μη-	ενεργοί	 Συνολικός		Πληθυσμός	

Ποσοστό		
(%)		

οικον.	ενεργών		επί		συν.	πληθυσμού	

Ποσοστό		
(%)	

	μη		ενεργών		επί		συν..	πληθυσμού	

	 2001	 2011	 2001	 2011	 2001	 2011	 2001	 2011	 2001	 2011	

ΕΛΛΑΔΑ	 4.621.848	 4.586.636	 5.265.889	 6.229.450	 10.964.020	 10.816.286	 42,2	 42,4	 48,0	 57,6	

ΘΕΣΣΑΛΙΑ	 305.807	 283.427	 373.231	 449.335	 753.888	 732.762	 40,6	 38,6	 49,5	 61,3	

			ΒΟΛΟΣ	 55.974	 57.685	 71.541	 86.764	 141.675	 144.449	 39,5	 39,9	 50,5	 60,1	

Πηγή:	ΕΛ.ΣΤΑΤ.	(απογραφές	2001-2011)	-Ιδία	επεξεργασία	
	

Έχοντας	υπόψη	ότι	 για	 την	περιοχή	παρέμβασης,	 ο	πληθυσμός	 της	ανέρχεται	περίπου	σε	40.000	
κατοίκους,	σύμφωνα	πάντα	με	τις	εκτιμήσεις	όπως	αποτυπώθηκαν	στην	ενότητα	Α1	του	παρόντος,	
τότε	 κατά	 αντιστοιχία	 με	 το	 σύνολο	 του	 δήμου	 το	 40%	 αυτού,	 δηλαδή	 περίπου	 16.000	 άτομα,	
αποτελεί	 το	 εργατικό	 της	 δυναμικό.	 Από	 αυτά,	 και	 πάλι	 αναλογικά	 με	 το	 σύνολο	 του	 δήμου,	
εκτιμούμε	 πως	 το	 80%,	 δηλαδή	 12.800	 άτομα,	 είναι	 οι	 απασχολούμενοι	 και	 τα	 υπόλοιπα	 3.200	
άτομα	είναι	οι	άνεργοι.	Πρέπει	να	επισημάνουμε	ότι	τα	εκτιμώμενα	αυτά	μεγέθη	στηρίζονται	στα	
στοιχεία	της	απογραφής	πληθυσμού	του	2011.		Ωστόσο,	από	τότε	η	οικονομική	κρίση	έχει	ενταθεί	
και	είναι	βέβαιο	ότι	η	ανεργία	έχει	αυξηθεί	πολύ	περισσότερο.	Παρακάτω,	στην	Ενότητα	Α2.3.1.3	
αναφορικά	με	την	ανεργία	θα	αναλυθούν	περισσότερο	κάποιες	τάσεις	και	μεταβολές	της	ανεργίας	
στο	Δήμο	Βόλου	

	

Πίνακας 25 Εκτιµώµενος Οικονοµικά Ενεργός και  Οικονοµικά µη Ενεργός Πληθυσµός Δήµου, ΑΠ, ΠΠ	

	

ΑΠΟΓΡΑΦΗ	ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ	2011	

Οικονομικά	ενεργοί	
Οικονομικά	μη	ενεργοί	

Σύνολο	 Απασχολούμενοι	 Άνεργοι	

ΔΗΜΟΣ	ΒΟΛΟΥ	 57.685	 46.119	 11.566	 86.764	

Αστική	Περιοχή	 47.944	 38.355	 9.589	 71.917	

Περιοχή	Παρέμβασης	 16.000	 12.800	 3.200	 24.000	

Πηγή	:	ΕΛΣΤΑΤ	2011,	Γενικό	Πολεοδομικό	Σχέδιο	Βόλου,	ίδια	επεξεργασία	

	

Α2.3.1.1.β	Εξέλιξη	της	Απασχόλησης	

Το	σύνολο	 των	απασχολούμενων	στον	Δήμο	Βόλου	σύμφωνα	με	 τα	στοιχεία	 της	απογραφής	 του	
2011	 ανέρχεται	 σε	 46.119	 άτομα,	 μειωμένο	 περίπου	 κατά	 7,4%	 σε	 σχέση	 με	 αυτό	 του	 2001.	
Αναλογικά,	 εκτιμούμε	 όπως	 φαίνεται	 και	 στον	 ανωτέρω	 πίνακα	 πως	 οι	 απασχολούμενοι	 στην	
Αστική	 Περιοχή	 	 και	 στην	 Περιοχή	 Παρέμβασης	 ανέρχονται	 στους	 38.355	 και	 12.800	 αντίστοιχα.	
Όπως	 παρατηρούμε	 στους	 παρακάτω	 πίνακες,	 το	 μεγαλύτερο	 ποσοστό	 εργαζόμενων	 στη	 χωρική	
ενότητα	 του	 Δήμου	 Βόλου	 απασχολείται	 στον	 τριτογενή	 τομέα	 παραγωγής,	 ακολουθεί	 ο	
δευτερογενής	και	έπειτα	ο	πρωτογενής.		
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Πίνακας 26 Απασχολούµενοι ανά τοµέα παραγωγής 

	
Μόνιμος	

Πληθυσμός	 Απασχολούμενοι	 Πρωτογενής	 Δευτερογενής	 Τριτογενής	

ΕΛΛΑΔΑ	 10.816.286	 3.727.633	 372.209	 654.377	 2.701.047	

ΘΕΣΣΑΛΙΑ	 732.762	 230.405	 41.954	 40.351	 148.100	

ΒΟΛΟΣ	 144.449	 46.119	 2.167	 9.700	 34.252	

Πηγή:	ΕΛ.ΣΤΑΤ	
	

Είναι	 αξιοσημείωτο	 ότι	 το	 ποσοστό	 συμμετοχής	 των	 απασχολούμενων	 του	 Δήμου	 Βόλου	 στον	
τριτογενή	 τομέα	 είναι	 αρκετά	 μεγαλύτερο	 από	 αυτά	 της	 χώρας	 και	 της	 Περιφέρειας,	 ενώ	 το	
ποσοστό	 συμμετοχής	 στον	 πρωτογενή	 τομέα	 παραμένει	 σταθερά	 μικρότερο.	 Επίσης,	 σημαντικό	
θεωρείται	και	το	ποσοστό	απασχόλησης	στον	δευτερογενή	τομέα,	το	οποίο	είναι	μεγαλύτερο	από	
τα	αντίστοιχα	ποσοστά	της	χώρας	αλλά	και	της	Περιφέρειας.	

	

	

	

Πίνακας 27 Ποσοστό συµµετοχής απασχολούµενων σε κάθε τοµέα παραγωγής	
	 Πρωτογενής	(%)	 Δευτερογενής	(%)	 Τριτογενής	(%)	

ΕΛΛΑΔΑ	 10	 17,5	 72,5	

ΘΕΣΣΑΛΙΑ	 18,2	 17,5	 64,3	

ΒΟΛΟΣ	 4,7	 21	 74,3	

Πηγή:	ΕΛ.ΣΤΑΤ	
	

Από	 το	 Επιχειρησιακό	 Σχέδιο	 του	 Δήμου	 Βόλου	 (2015-2019)	 προκύπτει	 πώς	 η	 Δημοτική	 Ενότητα	
Βόλου,	 στην	 οποία	ανήκει	 και	 το	 μεγαλύτερο	μέρος	 της	Περιοχής	Παρέμβασης,	 απασχολείται	 σε	
δραστηριότητες	πρωτεύουσας	νομού	δηλαδή	χρηματοπιστωτικών	υπηρεσιών,	δημόσιας	διοίκησης,	
εκπαίδευσης,	 υγείας	 και	 παροχής	 ηλεκτρικού	 ρεύματος	 και	 νερού,	 οπότε	 	 μπορούμε	 να	
συμπεράνουμε	πως		και	η	Περιοχή	Παρέμβασης	έχει	παρόμοια	χαρακτηριστικά	αναφορικά	με	την	
εξειδίκευση	 της	 απασχόλησης,	 το	 οποίο	 σημαίνει	 ότι	 τα	 άτομα	 απασχολούνται	 κατά	 κύριο	 λόγο	
στον	τριτογενή	τομέα.	

Στην	 έρευνα	 του	 Πανεπιστημίου	 Θεσσαλίας,	 που	 αποτυπώνεται	 η	 κατάσταση	 στην	 Περιοχή	
Παρέμβασης,	μια	από	τις	βασικότερες	ερωτήσεις	για	το	προφίλ	των	κατοίκων	της	περιοχής	είναι	το	
αν	είναι	εργαζόμενοι	ή	όχι.	Στην	ερώτηση	αυτή	το	66%	των	απαντήσεων	αφορά	σε	εργαζόμενους,	
ενώ	σχεδόν	το	16%	των	ερωτηθέντων	δήλωσε	ότι	είναι	άνεργοι	(με	ή	χωρίς	κάρτα	ανεργίας	και	με	
χρόνο	ανεργίας	που	κυμαίνεται	από	2	μήνες	έως	και	3	χρόνια),	ένα	μικρό	ποσοστό	ότι	δεν	αναζητά	
εργασία	(κυρίως	νεαρές	ηλικίες	και	σχεδόν	όλοι	φοιτητές),	ενώ	επίσης	ένα	μικρό	ποσοστό	σχεδόν	
9%	συνταξιούχοι.	Εξετάζοντας,	τα	ποσοστά	του	παρακάτω	πίνακα		παρατηρούμε	ότι	το	84	%	αφορά	
στο	εργατικό	δυναμικό	(προσθέτοντας	τα	ποσοστά	των	εργαζομένων	και	των	ανέργων)	και	το	16	%	
στον	οικονομικά	μη	ενεργό	πληθυσμό	(προσθέτοντας	τα	ποσοστά	όσων	δεν	αναζητούν	εργασία	και	
των	 συνταξιούχων),	 ποσοστά	 που	 πλησιάζουν	 αυτά	 που	 αναλογικά	 προέκυψαν	 από	 την	 εξέταση	
των	στοιχείων	της	απασχόλησης	για	το	Δήμο	Βόλου.	
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Πίνακας 28 Απασχόληση Νοικοκυριού-Κάτοικοι 	
	 Αρ.	Ερωτηματολογίων	 Ποσοστό	 Αναγωγή	

Εργαζόμενος	 248	 66,0	 67,9	

Άνεργος	(κάρτα)	 26	 6,9	 7,1	

Άνεργος	(όχι	κάρτα)	 33	 8,8	 9,0	

Δεν	αναζητώ	εργασία	 25	 6,6	 6,8	

Συνταξιούχος	 33	 8,8	 9,0	

Σύνολο	 365	 97,1	 100,0	

Δ/Α	 11	 2,9	 	

Γενικό	Σύνολο	 376	 100,0	 	
Πηγή:	Ειδική	έρευνα	Πανεπιστημίου	Θεσσαλίας,	2016	
	

Συνεχίζοντας	με	τα	στοιχεία	της	έρευνας	του	Πανεπιστημίου	Θεσσαλίας	και	ως	προς	το	είδος	της	
απασχόλησης	 η	 συντριπτική	 πλειοψηφία	 είναι	 μισθωτοί	 (σχεδόν	 το	 55%	 όσων	 απάντησαν	 στην	
ερώτηση),	 σημαντικό	 τμήμα	 είναι	 ελεύθεροι	 επαγγελματίες	 (περίπου	 25%),	 λίγοι	 είναι	 οι	
περιστασιακά	 εργαζόμενοι	 (12%),	 ενώ	 ακόμη	 λιγότεροι	 όσοι	 δουλεύουν	 σε	 οικογενειακή	
επιχείρηση.	

	

Πίνακας 29 Είδος Απασχόλησης Νοικοκυριού- Κάτοικοι	
	 Αρ.Ερωτηματολογίων	 Ποσοστό	 Αναγωγή	

Μισθωτός	 156	 41,5	 54,5	

Ελεύθερος	Επαγγελματίας	 71	 18,9	 24,8	

Περιστασιακά	Εργαζόμενος	 35	 9,3	 12,2	

Οικογενειακή	Επιχείρηση	 24	 6,4	 8,4	

Σύνολο	 286	 76,1	 100,0	

Δ/Α	 90	 23,9	 	

Γενικό	Σύνολο	 376	 100,0	 	
Πηγή:	Ειδική	έρευνα	Πανεπιστημίου	Θεσσαλίας,	2016	
 

Α2.3.1.2	Ανεργία	(διαχρονική	εξέλιξη	και	σύνθεση)	

Το	 ποσοστό	 ανεργίας11	στο	 Δήμο	 Βόλου	 παρατηρούμε	 ότι	 διαχρονικά	 αυξάνεται	 	 (από	 9,4%	 το	
1991,	σε	12,2%	το	2001	και	σε	20,1%	το	2011	σύμφωνα	με	τις	επίσημες	απογραφές	της	ΕΛ.ΣΤΑΤ.).	
Παράλληλα,	 διαπιστώνουμε	 ότι	 αυξάνεται	 περισσότερο	 σε	 σχέση	 με	 αυτό	 της	 Περιφέρειας	
Θεσσαλίας,	αλλά	και	με	αυτό	της	χώρας,	όπως	αποτυπώνεται	αναλυτικά	στον	παρακάτω	πίνακα	

	

	

	

	

                                                
11	Ποσοστό	ανεργίας	είναι		το	πηλίκο	του	αριθμού	των	ανέργων	με	τον	αριθμό	του	οικονομικά	ενεργού	πληθυσμού	
(εργατικού	δυναμικού)	
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Πίνακας 30 Ποσοστά ανεργίας και ποσοστιαίες µεταβολές (απογραφές 1991, 2001, 2011) 

	 Ποσοστό	
Ανεργίας	(%)	

Ποσοστό	
Ανεργίας	(%)	

Ποσοστό	
Ανεργίας	(%)	

Ποσοστιαία	
Μεταβολή	

Ποσοστιαία	
Μεταβολή	

	 Απογραφή	1991	 Απογραφή						2001	 Απογραφή	2011	 1991-2001	 2001-2011	

ΕΛΛΑΔΑ	 8,09	 11,1	 18,7	 37,2	 68,5	

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ	
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	 7,69	 10,7	 18,7	 39,1	 74,8	

ΔΗΜΟΣ	ΒΟΛΟΥ	 9,42	 12,2	 20,1	 29,5	 64,8	

Πηγή:	ΕΛ.ΣΤΑΤ	(απογραφές	1991-2001-2011)	-Ιδία	επεξεργασία 
	

Με	βάση	 την	 έρευνα	 του	Πανεπιστημίου	Θεσσαλίας	στην	Περιοχή	Παρέμβασης	 (ΠΠ)	 το	ποσοστό	
ανεργίας	της	ΠΠ12	αγγίζει		περίπου	το	ποσοστό	ανεργίας	του	Δήμου	Βόλου	(περίπου	20%).	

Τα	 στοιχεία	 που	 συγκεντρώθηκαν	 από	 τον	 ΟΑΕΔ	 είναι	 διαθέσιμα	 μόνο	 στο	 επίπεδο	 του	 Δήμου	
Βόλου	 και	 του	 Νομού	 Μαγνησίας	 από	 το	 2013	 έως	 και	 το	 2017.	 Μάλιστα,	 καταγράφονται	
αναλυτικά	 στοιχεία	 για	 την	 ανεργία	 του	 Δήμου	 Βόλου	 ανά	 ηλικιακή	 ομάδα,	 φύλο,	 επίπεδο	
εκπαίδευσης	και	υπηκοότητα	για	τον	Φεβρουάριο	2017.	Σύμφωνα	με	αυτά	οι	άνεργοι	στον	Δήμο	
Βόλου	φτάνουν	στα	16.480	άτομα13.	

Πίνακας 31 Εγγεγραµµένοι άνεργοι Δ.Βόλου και Ν.Μαγνησίας  (Φεβρουάριος 2013 έως Φεβρουάριος 2017 )	

	 2013	 2014	 2015	 2016	 2017	

Δήμος	Βόλου	 12.669	 13.183	 14.598	 15.561	 16.840	

Ν.Μαγνησίας	 14.708	 15.479	 16.948	 18.021	 19.421	
Πηγή	:	ΟΑΕΔ,	ιδία	επεξεργασία	
	

Στο	παρακάτω	γράφημα	αποτυπώνεται	η	διαχρονική	εξέλιξη	των	ανέργων	στο	Δήμο	Βόλου	και	στο	
Νομό	 Μαγνησίας	 κατά	 την	 τελευταία	 πενταετία	 (2013	 έως	 2017).	 Γενικότερα,	 η	 μεταβολή	 των	
ανέργων	 του	 Δήμου	 Βόλου	 ακολουθεί	 την	 σταθερά	 αυξητική	 τάση	 που	 έχει	 και	 ο	 Νομός	
Μαγνησίας.	Μάλιστα,	η	ποσοστιαία	μεταβολή		των	ανέργων	στο	Δήμο	Βόλου	από	το	2014	και	μετά	
είναι	ελαφρά	αυξημένη	σε	σχέση	με	αυτή	του	Νομού	

Πίνακας 32 Ποσοστιαίες µεταβολές ανεργίας (2013-2017)	

	
Ποσοστιαία	
Μεταβολή	
2013-2014	

Ποσοστιαία	
Μεταβολή	
2014-2015	

Ποσοστιαία	
Μεταβολή	
2015-2016	

Ποσοστιαία	
Μεταβολή	
2016-2017	

Ποσοστιαία	
Μεταβολή	
2013-2017	

Δήμος	Βόλου	 4,1	%	 10,7%	 6,6%	 8,2%	
	

33%	

Ν.Μαγνησίας	 5,2%	 9,5%	 6,3%	 7,8%	
	

32%	
Πηγή:	ΟΑΕΔ,	ιδία	επεξεργασία	
	

Γράφηµα 15 Διαχρονική εξέλιξη ανέργων την τελευταία πενταετία στο Δ. Βόλου & Ν.Μαγνησίας	

                                                
12	Το	ποσοστό	για	την	ΠΠ	προκύπτει		στο	σύνολο	των	απαντημένων	ερωτηματολογίων	των	κατοίκων	της	περιοχής	
13	Καθώς	ο	ΟΑΕΔ	δεν	έχει	καταγεγραμμένα	στοιχεία	για	το	εργατικό	δυναμικό,	δεν	μπορεί	να	προκύψει	η	ανεργία	σε	
ποσοστά,	οπότε	η	σύγκριση	γίνεται	σε	απόλυτους	αριθμούς	
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Πηγή:	ΟΑΕΔ,	ιδία	επεξεργασία	
Από	 τα	 παραπάνω	 και	 λαμβάνοντας	 υπόψη	 ότι	 η	 Περιοχή	 Παρέμβασης	 είναι	 μία	 εξ	 ολοκλήρου	
αστική	περιοχή	θεωρούμε	ότι	 έχει	 τουλάχιστον	 την	 ίδια	αυξητική	 τάση	στον	 τομέα	 της	ανεργίας.	
Επιπλέον,	παρατηρώντας	πως	η	ανεργία	αυξήθηκε	κατά	33%	από	τον	Φεβρουάριο	του	 	2013	έως	
και	τον	Φεβρουάριο	του	2017	στο	Δήμο	Βόλου,	σύμφωνα	με	την	 	επεξεργασία	των	στοιχείων	του	
ΟΑΕΔ,	 μπορούμε	 να	 κάνουμε	 μία	 εκτίμηση	 για	 την	 ανεργία	 στην	 Περιοχή	 Παρέμβασης	 και	 στην	
Αστική	περιοχή.		

Πίνακας 33 Εκτιµώµενοι άνεργοι 2017 για την ΑΠ και ΠΠ	

	 Εκτιμώμενοι	άνεργοι	2011	
	

Εκτιμώμενοι	άνεργοι	201714	
	

Αστική	Περιοχή	 9.589	 12.753	

Περιοχή	Παρέμβασης	 3.200	 4.256	

Πηγή:	Ιδία	επεξεργασία	

Η	μεγάλη	άνοδος	του	αριθμού	των	ανέργων	στο	Δ.Βόλου	συνοδεύτηκε	και	από	διαφοροποίηση	της	
σύνθεσης	των	ανέργων	ως	προς	διάφορα	χαρακτηριστικά	(ηλικία,	φύλλο,	μόρφωση	κλπ.).	

Πίνακας 34 Κατανοµή εγγεγραµµένων ανέργων ανά ηλικιακή οµάδα  

Ηλικιακή	Ομάδα	
Δήμος	Βόλου	 Μαγνησία	

≥	12μήνες	 <	12	μήνες	 ≥	12μήνες	 <	12	μήνες	
15-19	 22	 115	 24	 142	

20-24	 387	 696	 475	 857	

25-29	 959	 1050	 1149	 1239	

30-44	 3937	 3004	 4567	 3473	

45-54	 2504	 1476	 2791	 1685	

55-64	 1773	 679	 1958	 794	

65	και	άνω	 183	 55	 206	 61	

ΣΥΝΟΛΟ	 9765	 7075	 11170	 8251	
Πηγή:	ΟΑΕΔ	(στοιχεία	από	τη	στατιστική	υπηρεσία	του	ΟΑΕΔ	για	τον	Φεβρουάριο	του	2017)	

 

                                                
14	Οι	άνεργοι	για	το	2017	προκύπτουν		εφαρμόζοντας	στα	στοιχεία	του	Πίνακα	25	την	αύξηση	του	33%	που	έχει	
καταγραφεί	στο	Δήμο	Βόλου	από	το	2013	έως	και	το	2017	
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Εξετάζοντας	 τον	 παραπάνω	 πίνακα	 που	 αφορά	 στη	 σύνθεση	 των	 συνολικά	 καταγεγραμμένων	
ανέργων	 με	 βάση	 την	 ηλικία,	 για	 τον	Φεβρουάριο	 του	 2017	 στο	 Δήμο	 Βόλου,	 παρατηρούμε	 ότι	
ποσοστό	 41%	 αυτών	 είναι	 άτομα	 ηλικίας	 30-44	 ετών,	 ενώ	 το	 24%	 είναι	 ηλικίας	 45-64	 ετών.	
Ουσιαστικά,	φαίνεται	να	πλήττεται	πιο	έντονα	η	καρδιά	του	παραγωγικού	δυναμικού,	γεγονός	που	
επιβεβαιώνεται	και	από	το	μέσο	όρο	ηλικίας	των	ωφελούμενων	του	προγράμματος	του	ΤΕΒΑ	στο	
Δήμο	Βόλου,	ο	οποίος	είναι	η	ηλικία	των	30	ετών.	

Ιδιαίτερη	ανησυχία	προκαλεί	και	το	γεγονός	της	διεύρυνσης	της	ομάδας	των	μακροχρόνια	ανέργων	
(οι	αναζητούντες	εργασία	για	χρονικό	διάστημα	άνω	των	12	μηνών),	γεγονός	που	καταδεικνύει	ότι	
η	 οικονομική	 κρίση	 καθιστά	 ολοένα	 δυσκολότερη	 τη	 μετάβαση	 από	 την	 ανεργία	 στην	 αγορά	
εργασίας.	Σύμφωνα	με	τα	τελευταία	διαθέσιμα	στοιχεία	από	το	σύνολο	των	ανέργων	το	58%	(9.765	
άτομα)	είναι	μακροχρόνια	άνεργοι.	

Πίνακας 35 Κατανοµή εγγεγραµµένων ανέργων κατά φύλο 
	

Άντρες	 Ποσοστό	
%	 Γυναίκες	 Ποσοστό	

%	 ΣΥΝΟΛΟ	

Ν.ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ	 7450	 38,7	%	 11971	 61,6%	 19421	

ΔΗΜΟΣ	ΒΟΛΟΥ	 6404	 38%	 10436	 62%	 16840	

Πηγή:	ΟΑΕΔ	(στοιχεία	από	τη	στατιστική	υπηρεσία	του	ΟΑΕΔ	για	τον	Φεβρουάριο	του	2017) 
	

Μια	άλλη	σημαντική	διαπίστωση	 είναι	 ότι	 οι	 γυναίκες	πλήττονται	περισσότερο	από	 την	ανεργία,	
καθώς	το	ποσοστό	τους	είναι	σημαντικά	υψηλότερο	σε	σχέση	με	αυτό	των	αντρών.	Συγκεκριμένα	
62,%	των	εγγεγραμμένων	ανέργων	τον	Φεβρουάριο	του	2017	είναι	γυναίκες,	ενώ	το	υπόλοιπο	38%	
άντρες.	Παρόμοια	είναι	τα	ποσοστά	και	σε	επίπεδο	Νομού	

Πίνακας 36 Κατανοµή εγγεγραµµένων ανέργων κατά εκπαιδευτικό επίπεδο 

Εκπαιδευτικό	επίπεδο	 ≥	12μήνες	 <	12	μήνες	 %	επί	του	συνόλου	των	
ανέργων	

Χωρίς	Εκπαίδευση	 459	 557	 6%	

Α΄βάθμια	εκπ/ση	 3004	 1859	 28,9%	

Β΄βάθμια	εκπ/ση	 4685	 3353	 47,7%	

Γ΄βάθμια	εκπ/ση	 1617	 1306	 17,4%	

Σύνολο	 9765	 7075	 16840	
Πηγή:	ΟΑΕΔ	(στοιχεία	από	τη	στατιστική	υπηρεσία	του	ΟΑΕΔ	για	τον	Φεβρουάριο	του	2017) 
	

Όσον	αφορά	την	κατανομή	της	ανεργίας	σε	σχέση	με	το	επίπεδο	εκπαίδευσης,	παρατηρείται	ότι	το	
μεγαλύτερο	 ποσοστό	 επί	 του	 συνόλου	 των	 ανέργων	 αφορά	 σε	 αποφοίτους	 της	 δευτεροβάθμιας	
εκπαίδευσης	και	έπειτα	ακολουθούν	όσοι	έχουν	ολοκληρώσει	την	πρωτοβάθμια	εκπαίδευση	

Πίνακας 37 Κατανοµή εγγεγραµµένων ανέργων κατά υπηκοότητα 

Εκπαιδευτικό	επίπεδο	 ≥	12μήνες	 <	12	μήνες	 %	επί	του	συνόλου	των	
ανέργων	

Έλληνες	 9485	 6209	 93,2%	

Εντός	Ε.Ε	 97	 140	 1,4%	

Εκτός	Ε.Ε.	 183	 726	 5,4%	

Σύνολο	 9765	 7075	 16840	
Πηγή:	ΟΑΕΔ	(στοιχεία	από	τη	στατιστική	υπηρεσία	του	ΟΑΕΔ	για	τον	Φεβρουάριο	του	2017) 
	

Ως	 προς	 τα	 χαρακτηριστικά	 των	 ανέργων	 στον	 Δήμο	 Βόλου,	 όπως	 αυτά	 αποτυπώνονται	 στους	
παραπάνω	πίνακες	με	βάση	τα	στοιχεία	του	ΟΑΕΔ,	για	 τον	Φεβρουάριο	του	2017,	διαπιστώνεται	
ότι	στους	ανέργους	υπερτερούν	:	
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− οι	άνεργοι	άνω	των	12μηνών	(58%)	

− οι	γυναίκες	(62%)	

− οι	Έλληνες(93,2%)	

− οι	απόφοιτοι	Β’βάθμιας	εκπαίδευσης	(47,7%)	και	28,9%	Α’βάθμιας	

Από	 την	 ανάλυση	 όλων	 των	 δεδομένων	 των	 ετών	 2011-2017,	 συμπεραίνουμε	 ότι	 τα	 ποσοστά	
ανεργίας	στον	Δήμο	Βόλου	αυξήθηκαν	αντίστοιχα	με	όλη	την	Ελλάδα	με	ραγδαίους	ρυθμούς	λόγω	
της	 οικονομικής	 κρίσης	 και	 της	 βαθιάς	 ύφεσης	 που	 δημιουργήθηκε	 σε	 εθνικό	 επίπεδο.	 Από	 την	
εξέταση	όλων	των	παραπάνω	εκτιμούμε	πως	η	ανεργία	στην	περιοχή	παρέμβασης	και	γενικά	στο	
Δήμο	Βόλου	έχει	αυξηθεί	περίπου	30%	κατά	την	τελευταία	πενταετία.	Κάποια	άλλα	χαρακτηριστικά	
που	 αφορούν	 στην	 περιοχή	 μας,	 είναι	 πως	 ένα	 μεγάλο	 ποσοστό	 των	 ανέργων	 της	 περιοχής	 μας	
χαρακτηρίζονται	ως	μακροχρόνιοι	άνεργοι,	η	ανεργία	πλήττει	περισσότερο	τις	γυναίκες,	οι	ηλικίες	
που	 πλήττει	 η	 ανεργία	 είναι	 κυρίως	 μεταξύ	 30-64	 και	 η	 μεγαλύτερη	 ανεργία	 όσον	 αφορά	 το	
μορφωτικό	επίπεδο	βρίσκεται	στους	απόφοιτους	δευτεροβάθμιας	εκπαίδευσης.		

Τα	 υψηλά	 και	 σταθερά	 αυξανόμενα	 επίπεδα	 ανεργίας	 εκτιμάται	 ότι	 δεν	 οφείλονται	 μόνο	 στις	
ελλείψεις	 που	 παρατηρούνται	 στην	 προσφορά	 εργασίας	 (επίπεδο	 εκπαίδευσης,	 ικανότητες,	
δεξιότητες,	 κατάρτιση	 του	 ανθρώπινου	 δυναμικού),	 αλλά	 πλέον	 και	 στην	 έντονη	 έλλειψη	
προσφοράς	θέσεων	εργασίας,	και	στην	αδυναμία	σύνδεσης	της	ελάχιστης	πια	προσφοράς	θέσεων	
εργασίας	με	τη	αυξανόμενη	ζήτηση	εργασίας.			

Η	διεύρυνση	μάλιστα	και	η	παγιοποίηση	 της	ομάδας	 	 των	μακροχρόνιων	ανέργων	μας	δείχνει	 τη	
μεγάλη	δυσκολία	της	μετάβασης	από	την	ανεργία	στην	απασχόληση,	ιδιαίτερα	όσων	δεν	έχουν	δεν	
διαθέτουν	εξειδικευμένες	γνώσεις	και	εμπειρίες	και	ποιοτικά	χαρακτηριστικά	που	ταιριάζουν	στις	
ανάγκες	της	παραγωγής	

	

Α2.3.1.3	Κλαδική	κατανομή	επιχειρήσεων	σύμφωνα	με	την	οικονομική	τους	δραστηριότητα	

Όσον	 αφορά	 στην	 παραγωγική	 διαδικασία,	 ιδιαίτερο	 ενδιαφέρον	 για	 την	 Περιοχή	 Παρέμβασης	
έχουν	ο	 δευτερογενής	 και	 κυρίως	ο	 τριτογενής	 τομέας,	 καθώς	 λόγω	 της	φύσης	 της	περιοχής	δεν	
υπάρχουν	δραστηριότητες	του	πρωτογενή	τομέα.	Σημειώνεται	ότι	ο	πρωτογενής	περιλαμβάνει	την	
παραλαβή	αγαθών	απευθείας	από	τη	φύση,	ο	δευτερογενής	περιλαμβάνει	την	παραγωγή	αγαθών	
τα	οποία	έχουν	προέλθει	από	την	επεξεργασία	ακατέργαστων	ή	μέτρια	επεξεργασμένων	υλικών	και	
ο	 τριτογενής	 τομέας	 αφορά	 δραστηριότητες	 που	 παρέχουν	 εξυπηρέτηση,	 χωρίς	 να	 παράγεται	
κάποιο	 υλικό	 προϊόν,	 ενώ	 εκφράζει	 και	 την	 κρατική	 πρωτοβουλία	 για	 παροχή	 υπηρεσιών	 στο	
κοινωνικό	σύνολο.	

Ο	δευτερογενής	τομέας	περιλαμβάνει	τέσσερις	μεγάλες	ομάδες	δραστηριοτήτων:	

− τα	ορυχεία,	τα	μεταλλεία,	τα	λατομεία,	τις	αλυκές	(δηλ.	την	εξόρυξη	του	ορυκτού	πλούτου),	

− τη	μεταποίηση,	

− την	παραγωγή	ηλεκτρικής	ενέργειας,	τη	διανομή	νερού,	φυσικού	αερίου	κ.λπ.	

− τις	κατασκευές	(κατοικίες,	τεχνικά	έργα	κ.ά.)	

Σε	 ότι	 αφορά	 το	 δευτερογενή	 τομέα,	 γενικά	 ο	 Νομός	 Μαγνησίας	 αποτελεί	 ιστορικά	 ένα	
παραδοσιακό	 κέντρο	 βιομηχανικής	 συγκέντρωσης,	 υψηλής	 παραγωγικότητας	 και	 ευρείας	
ολοκλήρωσης,	 με	 στοιχεία	 ειδίκευσης	 και	 διαφοροποίησης	 και	 έντονη	 την	 παρουσία	 σύγχρονων	
βιομηχανικών	 κλάδων	 στο	 παρελθόν	 -	 με	 διαφοροποίηση	 της	 εικόνας	 όμως	 τα	 τελευταία	 χρόνια	
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μιας	 και	 παρατηρείται	 σταθερή	 αποβιομηχάνιση	 της	 περιοχής	 με	 το	 κλείσιμο	 μεγάλων	
μεταποιητικών	μονάδων	και	απώλεια	εκατοντάδων	θέσεων	εργασίας	στο	Βόλο.		

Στη	δευτερογενή	παραγωγή	του	Δήμου	Βόλου	περιλαμβάνονται	βιομηχανίες	μετάλλου,	ποτών	και	
τροφίμων,	 ξύλου,	 χημικών,	 πλαστικών,	 δομικών	 υλικών,	 ηλεκτρικών	 ειδών	 και	 ειδών	 υψηλής	
τεχνολογίας.	 Συγκριτικό	πλεονέκτημα	 του	Δήμου	αποτελεί	η	παραγωγή	και	 κυρίως	η	μεταποίηση	
προϊόντων	 στην	 περιοχή	 με	 υψηλό	 δείκτη	 προστιθέμενης	 αξίας	 όπως	 φρούτα,	 λαχανικά,	 ψάρια,	
γαλακτοκομικά,	τα	οποία	αυτή	τη	στιγμή	βρίσκονται	στις	πρώτες	θέσεις	των	ελληνικών	εξαγωγών.	
Η	μεταποίηση	ασκείται	 μέσα	στην	πόλη	 του	Βόλου	 (Βόλο	 και	Νέα	 Ιωνία)	 και	 δυτικά	 της,	 στην	Α’	
ΒΙΠΕ	Βόλου,	με	 τον	κύριο	όγκο	 των	βιομηχανικών-βιοτεχνικών	μονάδων	να	είναι	 εγκατεστημένος	
κατά	μήκος	 του	οδικού	άξονα	Βόλου-Βελεστίνου	 (Λάρισας),	όπου	βρίσκονται	οι	δύο	ΒΙΠΕ,	 καθώς	
και	οι	βιομηχανικές/βιοτεχνικές	ζώνες	που	καθορίστηκαν	από	το	ΓΠΣ.	Η	βιομηχανία	τροφίμων	και	
ποτών	στον	Δήμο	Βόλου	θεωρείται	από	τους	δυναμικότερους	τομείς	του	δευτερογενούς	τομέα.	Οι	
επιχειρήσεις	 του	 κάδου	 κυρίως	 σχετίζονται	 κυρίως	 με	 την	 επεξεργασία	 και	 τυποποίηση	 	 των	
προϊόντων	 του	 πρωτογενούς	 τομέα	 και	 την	 εμφιάλωση	 ποτών.	 Λειτουργούν	 επίσης	 επιχειρήσεις	
σχετικές	 με	 την	 παραγωγή	 ελαίων	 και	 ελαιολάδου,	 αλεύρου	 και	 ειδών	 ζαχαροπλαστικής,	 με	 την	
παραγωγή,	 διαχωρισμό	 και	 συσκευασία	 φρούτων-λαχανικών,	 αλίπαστων	 ειδών,	 γαλακτοκομικών	
ειδών,	 αναψυκτικών	 και	 χυμών,	 οίνου	 και	 οινοπνευματωδών	 ποτών	 και	 εμφιάλωση	 νερού.Ο	
κλάδος	 των	 κατασκευών	 παρουσίασε	 μεγάλη	 συρρίκνωση	 τα	 τελευταία	 χρόνια,	 λόγω	 της	
οικονομικής	 ύφεσης.	 Το	 γεγονός	 αυτό	 αποτυπώνεται	 στην	 πτώση	 του	 αριθμού	 των	 οικοδομικών	
αδειών,	 στη	 συρρίκνωση	 του	 μεριδίου	 των	 κατασκευών	 επί	 του	 συνόλου	 των	 επενδύσεων,	 στη	
μείωση	της	απασχόλησης	και	στην	πτώση	των	τιμών	των	διαμερισμάτων.	Η	μείωση	της	οικοδομικής	
δραστηριότητας	το	2014	ήρθε	να	προστεθεί	στα	μεγάλα	προβλήματα	που	αντιμετωπίζει	ο	κλάδος	
της	οικοδομής	αλλά	και	οι	 εργαζόμενοι	οικοδόμοι	 και	 εργατοτεχνίτες	σε	δεκάδες	συναφή	με	 την	
οικοδομή	επαγγέλματα.	

	

Πίνακας 38 Νέες Οικοδοµές στο Δ. Βόλου 

Έτος	

Νέες	Οικοδομές	

Αριθμός	 Όροφοι	 Όγκος	 Επιφάνεια	 Αξία	
	

2011	 83	 207	 108.198	 34.356	 1.859.745	

2012	 36	 101	 53.026	 15.255	 1.074.245	

2013	 30	 61	 49.050	 12.242	 378.308	

2014	 16	 28	 16.404	 4.666	 285.542	

Πηγή:	ΕΛ.ΣΤΑΤ.	
	

Παρατηρώντας	 τους	 πίνακες,	 διαπιστώνουμε	 τη	 μεγάλη	 πτώση	 της	 οικοδομικής	 δραστηριότητας	
στο	 σύνολο	 του	 Δήμου,	 καθώς	 το	 2014,	 στις	 νέες	 οικοδομές	 και	 στις	 προσθήκες,	 παρατηρούμε,	
μείωση	κατά	69%	στον	αριθμό	των	οικοδομικών	αδειών,	κατά	81%	στην	επιφάνεια	και	80%	στον	
όγκο	σε	σχέση	με	το	2011	
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Πίνακας 39 Προσθήκες οικοδοµών στο Δ. Βόλου 

Έτος	

Προσθήκες	Οικοδομών	

Αριθμός	 Όροφοι	 Όγκος	 Επιφάνεια	 Αξία	

2011	 71	 64	 21.176	 6.585	 438.192	

2012	 59	 73	 21.392	 6.583	 365.543	

2013	 39	 41	 23.178	 6.340	 253.805	

2014	 31	 34	 10.158	 2.982	 236.507	

Πηγή:	ΕΛ.ΣΤΑΤ.	
	

Ο	 τριτογενής	 τομέας	 αφορά	 στην	 παροχή	 υπηρεσιών	 από	 επιχειρήσεις	 τριτογενούς	 παραγωγής.	
Τέτοιες	υπηρεσίες	ενδεικτικά	είναι	οι	παρεχόμενες	από	ελεύθερους	επαγγελματίες,	 καθώς	και	οι	
επιχειρησιακά	 οργανωμένες	 π.χ.	 διαφημιστικές,	 εκπαιδευτικές,	 οικοδομικές,	 τροφοδοσίας	 και	
καθαρισμού,	κτηματομεσιτικές,	μεταφορικές,	τουριστικές,	τραπεζικές	υπηρεσίες,	υγείας	κλπ.,	όπως	
επίσης	 και	 όλο	 το	 εμπόριο	 διανομής	 αγαθών	 χονδρικού	 και	 λιανικού	 εμπορίου.	 Γενικά,	 στην	
Ελλάδα	τα	τελευταία	χρόνια	υπάρχει	μία	αυξητική	τάση	του	τριτογενούς	τομέα	η	οποία	οφείλεται,	
κυρίως	στη	βελτίωση	των	υποδομών	του	κλάδου	του	τουρισμού,	αλλά	και	της	παροχής	υπηρεσιών.	
Στον	 παρακάτω	 πίνακα	 παρουσιάζεται	 η	 κλαδική	 κατανομή	 των	 επιχειρήσεων	 ανά	 κλάδο	
οικονομικής	δραστηριότητας	στη	Μαγνησία,	στο	Δήμο	Βόλου,	 και	στην	Αστική	Περιοχή	μετά	από	
επεξεργασία	στοιχείων	του	Επιμελητηρίου	Μαγνησίας	(2014).	

Πίνακας 40 Κλαδική κατανοµή των επιχειρήσεων ανά κλάδο οικονοµικής δραστηριότητας	

ΚΑΔ	 ΚΛΑΔΟΣ	
ΠΛΗΘΟΣ	

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ	
(ΜΑΓΝΗΣΙΑ)	

ΠΛΗΘΟΣ	
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ	
(Δ.	ΒΟΛΟΥ)	

ΠΛΗΘΟΣ	
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ	

(ΑΠ)	
	 ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ	ΤΟΜΕΑΣ	 	 	 	
	 Α.	ΓΕΩΡΓΙΑ,	ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ	ΚΑΙ	ΑΛΙΕΙΑ	 122	 51	 33	

01	 Γεωργία,	Κτηνοτροφία,	Θήρα	και	συναφείς	
βοηθητικές	δραστηριότητες	

97	 41	 25	

02	 Δασοκομία,	υλοτομία	και	συναφείς	δραστηριότητες	 17	 6	 5	
03	 Αλιεία	και	υδατοκαλλιέργεια	 8	 4	 3	
	 Β.	ΟΡΥΧΕΙΑ	ΚΑΙ	ΛΑΤΟΜΕΙΑ	 98	 6	 6	

08	 Λοιπά	ορυχεία	και	λατομεία	 98	 6	 6	

	 ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ	ΤΟΜΕΑΣ	 	 	 	
	 C.	ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ	 1455	 1033	 887	

10	 Βιομηχανία	τροφίμων	 419	 260	 204	
11	 Ποτοποιία	 14	 11	 5	
13	 Παραγωγή	κλωστοϋφαντουργικών	υλών	 26	 21	 21	
14	 Κατασκευή	ειδών	ένδυσης	 32	 32	 31	
15	 Βιομηχανία	δέρματος	και	δερμάτινων	ειδών	 3	 3	 2	

16	
Βιομηχανία	ξύλου	και	κατασκευή	προϊόντων	από	
ξύλο	και	φελλό,	εκτός	από	έπιπλα	–	κατασκευή	
ειδών	καλαθοποιίας	και	σπαρτοπλεκτικής	

73	 33	 24	

17	 Χαρτοποιία	και	κατασκευή	χάρτινων	προϊόντων	 18	 15	 14	

18	 Εκτυπώσεις	και	αναπαραγωγή	προεγγεγραμμένων	
μέσων	

45	 39	 37	

19	 Παραγωγή	οπτάνθρακα	(κωκ)	ΚΑΙ	προϊόντων	
διύλισης	πετρελαίου	

2	 1	 1	

20	 Παραγωγή	χημικών	ουσιών	και	προϊόντων	 24	 17	 15	

22	 Κατασκευή	προϊόντων	από	ελαστικό	(καουτσούκ)	
και	πλαστικές	ύλες	

12	 11	 11	



Πρόταση	Στρατηγικής	Βιώσιμης	Αστικής	Ανάπτυξης	(ΒΑΑ)	Δήμου	Βόλου	

έκδ.ΙΙΙ,	Σεπτέμβριος	2017	

ΚΕΦΑΛΑΙΟ	Α:	Τεκμηρίωση	της	επιλογής	της		

Περιοχής	Παρέμβασης	(ΠΠ)	της	Στρατηγικής	ΒΑΑ	

 

 72	

ΚΑΔ	 ΚΛΑΔΟΣ	
ΠΛΗΘΟΣ	

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ	
(ΜΑΓΝΗΣΙΑ)	

ΠΛΗΘΟΣ	
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ	
(Δ.	ΒΟΛΟΥ)	

ΠΛΗΘΟΣ	
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ	

(ΑΠ)	

23	 Κατασκευή	άλλων	μη	μεταλλικών	ορυκτών	
προϊόντων	

111	 73	 62	

24	 Παραγωγή	βασικών	μετάλλων	 15	 10	 9	

25	 Κατασκευή	μεταλλικών	προϊόντων,	με	εξαίρεση	τα	
μηχανήματα	και	τα	είδη	εξοπλισμού	

305	 216	 188	

26	 Κατασκευή	ηλεκτρονικών	υπολογιστών	,	
ηλεκτρονικών	και	οπτικών	προϊόντων	

3	 3	 3	

27	 Κατασκευή	ηλεκτρολογικού	εξοπλισμού	 16	 15	 14	

28	 Κατασκευή	μηχανημάτων	και	ειδών	εξοπλισμού	
π.δ.κ.α.	

59	 51	 44	

29	
Κατασκευή	μηχανοκίνητων	οχημάτων,	
ρυμουλκούμενων	και	ημιρυμουλκούμενων	
οχημάτων	

9	 7	 6	

30	 Κατασκευή	λοιπού	εξοπλισμού	μεταφορών	 12	 9	 8	
31	 Κατασκευή	επίπλων	 80	 64	 55	
32	 Άλλες	μεταποιητικές	δραστηριότητες	 60	 51	 49	

33	 Επισκευή	και	εγκατάσταση	μηχανημάτων	και	
εξοπλισμού	 117	 91	 84	

	 D.	ΠΑΡΟΧΗ	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ	ΡΕΥΜΑΤΟΣ,	ΦΥΣΙΚΟΥ	
ΑΕΡΙΟΥ	ΑΤΜΟΥ	ΚΑΙ	ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ	 133	 56	 49	

35	 Παροχή	ηλεκτρικού	ρεύματος,	φυσικού	αερίου,	
ατμού	και	κλιματισμού	

133	 56	 49	

	
Ε.	ΠΑΡΟΧΗ	ΝΕΡΟΥ	ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ	ΛΥΜΑΤΩΝ	,	

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ	ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ	ΚΑΙ	ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ	
ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ	

20	 14	 10	

36	 Συλλογή	,	επεξεργασία	και	παροχή	νερού	 2	
	
1	
	

	

37	 Επεξεργασία	λυμάτων	 5	 4	 4	

38	 Συλλογή,	επεξεργασία	και	διάθεση	απορριμμάτων·	
ανάκτηση	υλικών	

13	 9	 6	

	 F.	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ	 1099	 710	 611	
41	 Κατασκευές	κτιρίων	 302	 212	 188	
42	 Έργα	πολιτικού	μηχανικού	 68	 55	 51	
43	 Εξειδικευμένες	κατασκευαστικές	δραστηριότητες	 729	 443	 372	

	 ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ	ΤΟΜΕΑΣ	 	 	 	

	
G.	ΧΟΝΔΡΙΚΟ	ΚΑΙ	ΛΙΑΝΙΚΟ	ΕΜΠΟΡΙΟ,	

ΕΠΙΣΚΕΥΗ	MHXANOΚΙΝΗΤΩΝ	ΟΧΗΜΑΤΩΝ	ΚΑΙ	
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ	

5280	 3584	 3259	

45	 Χονδρικό	και	λιανικό	εμπόριο	επισκευή	
μηχανοκινήτων	οχημάτων	και	μοτοσικλετών	

539	 415	 386	

46	 Χονδρικό	εμπόριο,	εκτός	από	το	εμπόριο	
μηχανοκινήτων	οχημάτων	και	μοτοσικλετών	

1229	 876	 783	

47	 Λιανικό	εμπόριο,	εκτός	από	το	εμπόριο	
μηχανοκινήτων	οχημάτων	και	μοτοσικλετών	

3512	 2293	 2090	

	 H.	ΜΕΤΑΦΟΡΑ	KAI	ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ	 350	 274	 261	
49	 Χερσαίες	μεταφορές	και	μεταφορές	μέσω	αγωγών	 202	 175	 169	
50	 Πλωτές	μεταφορές	 15	 1	 1	
51	 Αεροπορικές		μεταφορές	 2	 2	 2	

52	 Αποθήκευση	και	υποστηρικτικές	προς	τη	μεταφορά	
δραστηριότητες	

96	 78	 71	

53	 Ταχυδρομικές	και	ταχυμεταφορικές	δραστηριότητες	 35	 18	 18	

	 Ι.	ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ	ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	ΠΑΡΟΧΗΣ	
ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ	ΚΑΙ	ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	ΕΣΤΙΑΣΗΣ	 3531	 1331	 1118	

55	 Καταλύματα	 1063	 80	 32	
56	 Δραστηριότητες	υπηρεσιών	εστίασης	 2468	 1251	 1086	
	 J.	ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ	ΚΑΙ	ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ	 159	 134	 131	

58	 Εκδοτικές	δραστηριότητες	 25	 21	 21	
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ΚΑΔ	 ΚΛΑΔΟΣ	
ΠΛΗΘΟΣ	

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ	
(ΜΑΓΝΗΣΙΑ)	

ΠΛΗΘΟΣ	
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ	
(Δ.	ΒΟΛΟΥ)	

ΠΛΗΘΟΣ	
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ	

(ΑΠ)	

59	
Παραγωγή	κινηματογραφικών	ταινιών	,	βίντεο	και	
τηλεοπτικών	προγραμμάτων	,	ηχογραφήσεις	και	
μουσικές	εκδόσεις	

19	 17	 17	

60	 Δραστηριότητες	προγραμματισμού	και	
ραδιοτηλεοπτικών	εκπομπών	

19	 19	 18	

61	 Τηλεπικοινωνίες	 19	 15	 15	

62	
Δραστηριότητες	προγραμματισμού	ηλεκτρονικών	
υπολογιστών,	παροχής	συμβουλών	και	συναφείς	
δραστηριότητες	

57	 48	 46	

63	 Δραστηριότητες	υπηρεσιών	πληροφορίας	 20	 14	 14	

	 Κ.	ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ	ΚΑΙ	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ	
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ	 283	 240	 233	

64	
Δραστηριότητες	χρηματοπιστωτικών	υπηρεσιών,	με	
εξαίρεση	τις	ασφαλιστικές	δραστηριότητες	και	τα	
συνταξιοδοτικά	ταμεία	

10	 10	 10	

65	
Ασφαλιστικά,	αντασφαλιστικά	και	συνταξιοδοτικά	
ταμεία,	εκτός	από	την	υποχρεωτική	κοινωνική	
ασφάλιση	

36	 31	 31	

66	
Δραστηριότητες	συναφείς	προς	τις	
χρηματοπιστωτικές	υπηρεσίες	και	τις	ασφαλιστικές	
δραστηριότητες	

237	 199	 192	

	 L.	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ	ΑΚΙΝΗΤΗΣ	ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	 101	 68	 64	

68	 Διαχείριση	ακίνητης	περιουσίας	 101	 68	 64	

	 M.	ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,	ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ	ΚΑΙ	
ΤΕΧΝΙΚΕΣ	ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ	 548	 446	 420	

69	 Νομικές	και	λογιστικές	δραστηριότητες	 156	 122	 117	

70	 Δραστηριότητες	κεντρικών	γραφείων·	
δραστηριότητες	παροχής	συμβουλών	διαχείρισης	

97	 77	 70	

71	 Αρχιτεκτονικές	δραστηριότητες	και	δραστηριότητες	
μηχανικών·	τεχνικές	δοκιμές	και	αναλύσεις	

146	 125	 116	

72	 Επιστημονική	έρευνα	και	ανάπτυξη	 13	 11	 10	
73	 Διαφήμιση	και	έρευνα	αγοράς	 57	 51	 49	

74	 Άλλες	επαγγελματικές,	επιστημονικές	και	τεχνικές	
δραστηριότητες	

73	 56	 54	

75	 Κτηνιατρικές	δραστηριότητες	 6	 4	 4	

	 Ν.	ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ	ΚΑΙ	ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ	
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ	 380	 235	 220	

77	 Δραστηριότητες	ενοικίασης	και	εκμίσθωσης	 112	 41	 37	
78	 Δραστηριότητες	απασχόλησης	 3	 3	 3	

79	
Δραστηριότητες	ταξιδιωτικών	πρακτορείων,	
γραφείων	οργανωμένων	ταξιδιών	και	υπηρεσιών	
κρατήσεων	και	συναφείς	δραστηριότητες	

74	 43	 40	

80	 Δραστηριότητες	παροχής	προστασίας	και	έρευνας	 21	 18	 17	

81	 Δραστηριότητες	παροχής	υπηρεσιών	σε	κτίρια	και	
εξωτερικούς	χώρους	

92	 70	 64	

82	

Διοικητικές	δραστηριότητες	γραφείου,	
γραμματειακή	υποστήριξη	και	άλλες	
δραστηριότητες	παροχής	υποστήριξης	προς	τις	
επιχειρήσεις	

78	 60	 59	

	 Ο.	ΔΗΜΟΣΙΑ	ΔΙΟΙΚΗΣΗ	ΚΑΙ	ΑΜΥΝΑ	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ	
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ	ΑΣΦΑΛΙΣΗ	 12	 9	 8	

84	 Δημόσια	διοίκηση	και	άμυνα·	υποχρεωτική	
κοινωνική	ασφάλιση	 12	 9	 8	

	 P.	ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	 335	 260	 245	
85	 Εκπαίδευση	 335	 260	 245	

	 Q.ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ	ΣΧΕΤΙΚΕΣ	ΜΕ	ΤΗΝ	ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ	
ΥΓΕΙΑ	ΚΑΙ	ΤΗΝ	ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ	ΜΕΡΙΜΝΑ	 105	 99	 97	
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ΚΑΔ	 ΚΛΑΔΟΣ	
ΠΛΗΘΟΣ	

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ	
(ΜΑΓΝΗΣΙΑ)	

ΠΛΗΘΟΣ	
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ	
(Δ.	ΒΟΛΟΥ)	

ΠΛΗΘΟΣ	
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ	

(ΑΠ)	
86	 Δραστηριότητες	ανθρώπινης	υγείας	 89	 83	 81	
87	 Δραστηριότητες	βοήθειας	κατ'	οίκον	 1	 1	 1	

88	 Δραστηριότητες	κοινωνικής	μέριμνας	χωρίς	παροχή	
καταλύματος	

15	 15	 15	

	 R.	ΤΕΧΝΕΣ,	ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ	ΚΑΙ	ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ	 199	 133	 117	

90	 Δημιουργικές	δραστηριότητες,	τέχνες		και	
διασκέδαση	

38	 29	 25	

91	 Δραστηριότητες	βιβλιοθηκών,	αρχειοφυλακείων,	
μουσείων	και	λοιπές	πολιτιστικές	δραστηριότητες	

5	 3	 2	

92	 Τυχερά	παιχνίδια	και	στοιχήματα	 58	 50	 47	

93	 Αθλητικές	δραστηριότητες	και	δραστηριότητες	
διασκέδασης	και	ψυχαγωγίας	

98	 51	 43	

	 S.	ΑΛΛΕΣ	ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ	ΠΑΡΟΧΗΣ	ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	 545	 422	 399	
94	 Δραστηριότητες	οργανώσεων	 7	 2	 2	

95	 Επισκευή	ηλεκτρονικών	υπολογιστών	και	ειδών	
ατομικής	ή	οικιακής	χρήσης	

139	 114	 111	

96	 Άλλες	δραστηριότητες	παροχής	προσωπικών	
υπηρεσιών	

399	 306	 286	

	 ΣΥΝΟΛΟ	 14.755	 9.105	 8.168	
Πηγή:	Επιμελητήριο	Μαγνησίας	(2014),	Ιδία	επεξεργασία	

	

Από	 τα	παραπάνω	διαπιστώνουμε	πως	ο	 τριτογενής	 τομέας	 είναι	 η	 κυρίαρχη	δραστηριότητα	 και	
παίζει	πρωτεύοντα	ρόλο	τόσο	στην	παραγωγική	διάρθρωση	του	Δήμου	Βόλου	όσο	και	στην	Αστική	
Περιοχή.	 Ιδιαίτερα	 ανεπτυγμένοι	 είναι	 οι	 κλάδοι	 του	 εμπορίου	 και	 του	 τουρισμού.	Μεγαλύτερη	
συγκέντρωση	 επιχειρήσεων	 παρατηρείται	 στις	 εξής	 δραστηριότητες,	 όπως	 φαίνεται	 και	 στον	
παραπάνω	πίνακα:	

− Λιανικό	εμπόριο,	εκτός	από	το	εμπόριο	μηχανοκινήτων	οχημάτων	και	μοτοσικλετών	

− Δραστηριότητες	υπηρεσιών	εστίασης	

− Χονδρικό	εμπόριο,	εκτός	από	το	εμπόριο	μηχανοκινήτων	οχημάτων	και	μοτοσικλετών		

− Χονδρικό	εμπόριο	και	λιανικό	εμπόριο,	επισκευή	μηχανοκινήτων	οχημάτων	και	μοτοσικλετών	

− Άλλες	δραστηριότητες	παροχής	προσωπικών	υπηρεσιών	

− Εκπαίδευση	

− Δραστηριότητες	 συναφείς	 προς	 τις	 χρηματοπιστωτικές	 υπηρεσίες	 και	 τις	 ασφαλιστικές	
δραστηριότητες	

− Χερσαίες	μεταφορές	και	μεταφορές	μέσω	αγωγών	

− Αρχιτεκτονικές	δραστηριότητες	και	δραστηριότητες	μηχανικών·	τεχνικές	δοκιμές	και	αναλύσεις	

− Νομικές	και	λογιστικές	δραστηριότητες	

Ακολουθεί	 ο	 δευτερογενής	 τομέας,	 που	 στηρίζεται	 στη	 μεταποίηση	 και	 συγκεκριμένα	 στους	
κλάδους	 των	 μετάλλων	 και	 μεταλλικών	 κατασκευών,	 στις	 κατασκευές	 (που	 γενικά	 έχουν	 μία	
πτωτική	τάση)	και	στη	βιομηχανία	τροφίμων	
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Πίνακας 41 Αρ. Επιχειρήσεων ανά τοµέα παραγωγής στην Αστική Περιοχή και στο Δ.Βόλου	

	
Αρ.	Επιχειρήσεων	
Αστικής	Περιοχή	

Αρ.	Επιχειρήσεων	
Δήμου	Βόλου	

Πρωτογενής	Τομέας	 39	 57	

Δευτερογενής	Τομέας	 1557	 1813	

Τριτογενής	τομέας	 6572	 7235	

ΣΥΝΟΛΟ	 8.168	 9.105	
Πηγή:	Επιμελητήριο	Βόλου	(2014),	ιδία	επεξεργασία	
	

Από	τον	παραπάνω	πίνακα,	γίνεται	ορατό	πως	περίπου	το	85%-90%	των	επιχειρήσεων	του	Δήμου	
Βόλου	είναι	χωροθετημένο	στην	Αστική	του	Περιοχή.	Ο	Δήμος	Βόλου	είναι	κατά	κύριο	λόγο	ένας	
αστικός	 δήμος	 που	 οι	 οικονομικές	 δραστηριότητες	 του	 και	 οι	 επιχειρήσεις	 του	 βρίσκονται	 στο	
κέντρο	του.	Καθώς,	λοιπόν,	και	η	Περιοχή	Παρέμβασης	έχει	το	ίδιο	προφίλ	με	την	Αστική	Περιοχή	
εκτιμούμε	πως	τα	ποσοστά	επιχειρήσεων	που	δραστηριοποιούνται	στον	δευτερογενή	και	τριτογενή	
τομέα	 είναι	 παρόμοια,	 με	 κύριες	 δραστηριότητες	 στον	 τομέα	 του	 εμπορίου	 και	 των	 υπηρεσιών	
(περίπου	90%)	του	συνόλου	των	επιχειρήσεων	στην	περιοχή.	

	

Πίνακας 42 Αρ. Επιχειρήσεων ανά τοµέα (εγγραφής στο Επιµελητήριο) στην Αστική Περιοχή και στο Δ.Βόλου	

	 Αρ.	Επιχειρήσεων		
Αστικής	Περιοχής	

Αρ.	Επιχειρήσεων		
Δήμου	Βόλου	

Εμπορικό	 3010	 3297	
Μεταποιητικό	 745	 894	
Τουριστικό	 88	 157	
Υπηρεσιών	 4325	 4757	
ΣΥΝΟΛΟ	 8.168	 9.105	

Πηγή:	Επιμελητήριο	Βόλου	(2014),	ιδία	επεξεργασία	
	

Όσον	αφορά	στην	περιοχή	μελέτης,	 μία	 καλύτερη	 εικόνα	 για	 τη	συμμετοχή	 του	δευτερογενή	 και	
τριτογενή	τομέα	δίνουν	οι	χαρτογραφικές	απεικονίσεις	του	Εθνικού	Κέντρου	Κοινωνικών	Ερευνών	
(ΕΚΚΕ)	που	προήλθαν	από	 τη	στατιστική	 επεξεργασία	 των	απογραφικών	δεδομένων	 της	ΕΛ.ΣΤΑΤ.	
Συγκεκριμένα,	στους	χάρτες	αποτυπώνεται	 το	ποσοστό	απασχόλησης	στην	πόλη	 του	Βόλου,	στην	
αστική	 περιοχή	 και	 στην	 περιοχή	 παρέμβασης,	 ανά	 παραγωγικό	 τομέα.	 Άρα,	 από	 τα	
χαρτογραφημένα	ποσοστά	απασχόλησης	μπορούμε	να	διακρίνουμε	και	την	χωρική	κατανομή	των	
επιχειρήσεων	του	δευτερογενή	τομέα	και	του	τριτογενή	τομέα.		Όσο		

πιο	 έντονη	 η	 χρωματική	 αποτύπωση	 (έντονο	 κόκκινο)	 τόσο	 μεγαλύτερο	 είναι	 και	 το	 ποσοστό	
απασχόλησης	σε	κάθε	τομέα	παραγωγής,	και	άρα	και	το	πλήθος	των	επιχειρήσεων	στον	αντίστοιχο	
παραγωγικό	τομέα	
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Χάρτης 9 Απασχόληση (%) στον Δευτερογενή Τοµέα	

	
Πηγή:	ΕΚΚΕ-ΕΛΣΤΑΤ,	2016	
	

Όπως	φαίνεται,	η	περιοχή	παρέμβασης	διακρίνεται	νοητά	σε	δύο	υποπεριοχές.	Το	ανατολικό	της	
τμήμα,	που	αποτελεί	το	κέντρο	της	πόλης	και	περιλαμβάνει	το	εμπορικό	κέντρο	της	πόλης	και	ένα	
μέρος	 κατοικίας,	 και	 το	 δυτικό	 της	 τμήμα	 όπου	 η	 κατοικία	 είναι	 αναλογικά	 περισσότερη	 και	 οι	
υπόλοιπες	περισσότερο	διάσπαρτες.	Ο	τριτογενής	τομέας	είναι	ο	κυρίαρχος	και	στα	δύο	τμήματα,	
αν	 και	 ισχυρότερος	 στο	 ανατολικό,	 όπου	 καταλαμβάνει	 το	 80	 –	 90	 %	 των	 οικονομικών	
δραστηριοτήτων,	 διαπίστωση	 αναμενόμενη	 αφού	 η	 περιοχή	 αυτή	 αποτελεί	 το	 κύριο	 εμπορικό	
κέντρο	 της	πόλης.	Ο	δευτερογενής	 τομέας	 έχει	 πολύ	μικρότερη	παρουσία	συνολικά,	αν	 και	 είναι	
αρκετά	σημαντικός	στο	δυτικό	τμήμα,	όπου	κυμαίνεται	μεταξύ	25%	και	28%.	
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Χάρτης 10 Απασχόληση (%) στον Τριτογενή Τοµέα	

	
Πηγή:	ΕΚΚΕ-ΕΛΣΤΑΤ,	2016	
	

	

Α2.3.1.4	Επιχειρήσεις	που	δραστηριοποιούνται	στους	κλάδους	της	περιφερειακής	στρατηγικής	

έξυπνης	εξειδίκευσης		(RIS3)	ως	προς	το	σύνολο		των	επιχειρήσεων	

Παρακάτω	 αποτυπώνεται	 ο	 αριθμός	 των	 	 επιχειρήσεων	 που	 δραστηριοποιούνται	 στους	 κλάδους	
που	τίθενται	από	την	 	περιφερειακή	στρατηγική	έξυπνης	εξειδίκευσης	(RIS3)	και	αφορούν	κυρίως	
τον	αγροδιατροφικό	 τομέα,	 το	 κλάδο	 του	μετάλλου	 και	 δομικών	υλικών,	 του	περιβάλλοντος,	 της	
ενέργειας	και	του	δημιουργικού	τουρισμού.	

Πίνακας 43 Κατανοµή των επιχειρήσεων σε κλάδους RIS3	

ΚΑΔ	 ΚΛΑΔΟΣ	
ΠΛΗΘΟΣ	

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ		
(Δ.	ΒΟΛΟΥ)	

ΠΛΗΘΟΣ		
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ	

(ΑΠ)	
	 ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ	ΤΟΜΕΑΣ	 	 	
	 Α.	ΓΕΩΡΓΙΑ,	ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ	ΚΑΙ	ΑΛΙΕΙΑ	 	 	

01	 Γεωργία,	Κτηνοτροφία,	Θήρα	και	συναφείς	βοηθητικές	
δραστηριότητες	

41	 25	

	 ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ	ΤΟΜΕΑΣ	 	 	
	 C.	ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ	 	 	

10	 Βιομηχανία	τροφίμων	 260	 204	
24	 Παραγωγή	βασικών	μετάλλων	 10	 9	

25	 Κατασκευή	μεταλλικών	προϊόντων,	με	εξαίρεση	τα	μηχανήματα	
και	τα	είδη	εξοπλισμού	

216	 188	

28	 Κατασκευή	μηχανημάτων	και	ειδών	εξοπλισμού	π.δ.κ.α.	 51	 44	

29	 Κατασκευή	μηχανοκίνητων	οχημάτων,	ρυμουλκούμενων	και	
ημιρυμουλκούμενων	οχημάτων	

7	 6	

	 D.	ΠΑΡΟΧΗ	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ	ΡΕΥΜΑΤΟΣ,	ΦΥΣΙΚΟΥ	ΑΕΡΙΟΥ	
ΑΤΜΟΥ	ΚΑΙ	ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ	 	 	

35	 Παροχή	ηλεκτρικού	ρεύματος,	φυσικού	αερίου,	ατμού	και	
κλιματισμού	

56	 49	
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ΚΑΔ	 ΚΛΑΔΟΣ	
ΠΛΗΘΟΣ	

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ		
(Δ.	ΒΟΛΟΥ)	

ΠΛΗΘΟΣ		
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ	

(ΑΠ)	

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

	
	 	

37	 Επεξεργασία	λυμάτων	 4	 4	

38	 Συλλογή,	επεξεργασία	και	διάθεση	απορριμμάτων·	ανάκτηση	
υλικών	

9	 6	

	 ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ	ΤΟΜΕΑΣ	 	 	
	 H.	ΜΕΤΑΦΟΡΑ	KAI	ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ	 	 	

49	 Χερσαίες	μεταφορές	και	μεταφορές	μέσω	αγωγών	 175	 169	
50	 Πλωτές	μεταφορές	 1	 1	
51	 Αεροπορικές		μεταφορές	 2	 2	

	 Ι.	ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ	ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	ΠΑΡΟΧΗΣ	
ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ	ΚΑΙ	ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	ΕΣΤΙΑΣΗΣ	 	 	

55	 Καταλύματα	 80	 32	
56	 Δραστηριότητες	υπηρεσιών	εστίασης	 1251	 1086	

	 J.	ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ	ΚΑΙ	ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ	 	 	
58	 Εκδοτικές	δραστηριότητες	 21	 21	

59	 Παραγωγή	κινηματογραφικών	ταινιών	,	βίντεο	και	τηλεοπτικών	
προγραμμάτων	,	ηχογραφήσεις	και	μουσικές	εκδόσεις	

17	 17	

60	 Δραστηριότητες	προγραμματισμού	και	ραδιοτηλεοπτικών	
εκπομπών	

19	 18	

	 M.	ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,	ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ	ΚΑΙ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ	
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ	 	 	

72	 Επιστημονική	έρευνα	και	ανάπτυξη	 11	 10	
73	 Διαφήμιση	και	έρευνα	αγοράς	 51	 49	

	 Ν.	ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ	ΚΑΙ	ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ	ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ	 	 	
77	 Δραστηριότητες	ενοικίασης	και	εκμίσθωσης	 41	 37	

79	
Δραστηριότητες	ταξιδιωτικών	πρακτορείων,	γραφείων	
οργανωμένων	ταξιδιών	και	υπηρεσιών	κρατήσεων	και	
συναφείς	δραστηριότητες	

43	 40	

80	 Δραστηριότητες	παροχής	προστασίας	και	έρευνας	 18	 17	

81	 Δραστηριότητες	παροχής	υπηρεσιών	σε	κτίρια	και	εξωτερικούς	
χώρους	

70	 64	

	 R.	ΤΕΧΝΕΣ,	ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ	ΚΑΙ	ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ	 	 	
90	 Δημιουργικές	δραστηριότητες,	τέχνες		και	διασκέδαση	 29	 25	

93	 Αθλητικές	δραστηριότητες	και	δραστηριότητες	διασκέδασης	και	
ψυχαγωγίας	

51	 43	

	 ΣΥΝΟΛΟ	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ	ΣΤΟΥΣ	ΤΟΜΕΙΣ	RIS	 2.534	 2.166	
	 ΣΥΝΟΛΟ	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ		 9.105	 8.168	

Πηγή:	Επιμελητήριο	Μαγνησίας	(2014),	Ιδία	επεξεργασία	

	

Στο	 Δήμο	 Βόλου	 δραστηριοποιούνται	 περίπου	 2534	 επιχειρήσεις	 στους	 κλάδους	 περιφερειακής	
στρατηγικής	 έξυπνης	 εξειδίκευσης	 (RIS3),	 που	 αναφέρονται	 στον	 παραπάνω	πίνακα	 ανά	 ΚΑΔ,	 σε	
σύνολο	9105	επιχειρήσεων,	και	στην	Αστική	Περιοχή	2166	σε	σύνολο	8168	επιχειρήσεων.	Δηλαδή,	
περίπου	 το	28%	και	26,5	%	αντίστοιχα	για	κάθε	χωρική	ενότητα,	οπότε	εκτιμούμε	πως	παρόμοιο	
είναι	και	το	ποσοστό	στην	Περιοχή	Παρέμβασης	
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Α2.3.1.5	Διαχρονική	δυναμική	των	επιχειρήσεων	για	την	τελευταία	πενταετία		

Η	 προσέγγιση	 για	 τη	 διαχρονική	 δυναμική	 των	 επιχειρήσεων	 έγινε	 με	 βάση	 τα	 στοιχεία	 του	
Επιμελητήριου	Μαγνησίας	αναφορικά	με	τις	ενάρξεις	και	οι	διακοπές	των	επιχειρήσεων.	Από	την	
επεξεργασία	 των	 στοιχείων	 δημιουργήθηκε	 ο	 παρακάτω	 πίνακας	 που	 αναφέρεται	 στην	 Περιοχή	
Παρέμβασης,	στην	Αστική	Περιοχή	και	στο	Δήμο	Βόλου	από	το	2012	έως	το	2016	

Στο	 παρακάτω	 διάγραμμα	 φαίνονται	 οι	 ενάρξεις	 και	 οι	 διακοπές	 των	 επιχειρήσεων	 όλων	 των	
κλάδων	 στον	 Δήμο	 Βόλου	 από	 το	 2008	 έως	 το	 2014,	 σύμφωνα	 με	 στοιχεία	 του	 Επιμελητηρίου	
Μαγνησίας.	

	

Πίνακας 44 Ενάρξεις-Διακοπές των επιχειρήσεων ΠΠ, ΑΠ, Δ.Βόλου (2012-2016)	

	
Περιοχή	

Παρέμβασης	
Αστική	
Περιοχή	

Δήμος	
Βόλου	

	 Ενάρξεις	 Διακοπές	 Ενάρξεις	 Διακοπές	 Ενάρξεις	 Διακοπές	
2012	 188	 485	 574	 966	 677	 1172	

2013	 198	 370	 535	 745	 613	 868	

2014	 170	 407	 447	 728	 535	 864	

2015	 191	 396	 418	 809	 489	 961	

2016	 204	 246	 428	 476	 503	 559	

Σύνολο	 951	 1904	 2402	 3724	 2817	 4424	
Πηγή:	Επιμελητήριο	Βόλου	(2014)	,	ιδία	επεξεργασία	
	

Εξετάζοντας	τα	στοιχεία	του	πίνακα	διαπιστώνουμε	τα	εξής:	

− Συνολικά,	 την	 τελευταία	πενταετία	οι	διακοπές	 των	επιχειρήσεων	είναι	περισσότερες	από	 τις	
ενάρξεις		

− Κάθε	χρόνο	την	τελευταία	πενταετία	οι	διακοπές	των	επιχειρήσεων	είναι	περισσότερες	από	τις	
ενάρξεις		

− Το	 2012	 ήταν	 η	 χρονιά	 με	 τις	 περισσότερες	 διακοπές	 των	 επιχειρήσεων	 και	 στα	 τρία	 χωρικά	
επίπεδα	(ΠΠ,	ΑΠ,	και	Δήμο)	

− Το	2016	ήταν	η	χρονιά	με	τις	λιγότερες	διαγραφές	σε	(ΠΠ,	ΑΠ	και	Δήμο)	

Από	την	επεξεργασία	των	στοιχείων	προέκυψαν	τα	παρακάτω	γραφήματα.	

Γράφηµα 16	Ενάρξεις-Διακοπές Επιχειρήσεων στην Περιοχή Παρέµβασης (2012-2016)	

	
Πηγή:	Επιμελητήριο	Μαγνησίας–Ιδία	επεξεργασία	
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Γράφηµα 17	Ενάρξεις-Διακοπές Επιχειρήσεων στην Αστική Περιοχή (2012-2016)	

	
Πηγή:	Επιμελητήριο	Μαγνησίας–Ιδία	επεξεργασία	

	

Γράφηµα 18	Ενάρξεις-Διακοπές Επιχειρήσεων στο Δήµο Βόλου (2012-2016)	

	
Πηγή:	Επιμελητήριο	Μαγνησίας–Ιδία	επεξεργασία	

	

Από	 στοιχεία	 του	 Επιχειρησιακού	 Σχεδίου	 2015-2019	 του	 Δήμου	 Βόλου	 γνωρίζουμε	 πως	 για	 το	
Δήμο	Βόλου	 τις	 χρονιές	2008	και	2009	οι	 ενάρξεις	ήταν	περισσότερες	από	 τις	διακοπές,	όμως	 το	
κλίμα	 αντιστράφηκε	 από	 το	 2010,	 2011	 και	 2012	 (περίοδος	 μεγάλης	 ύφεσης	 για	 την	 ελληνική	
οικονομία)	όπου	καταγράφεται	μία	τεράστια	αύξηση	στις	διακοπές	των	επιχειρήσεων.	Από	εκεί	και	
πέρα	(2012	έως	και	2016)	η	κατάσταση	συνεχίζεται	κάπως	έτσι	μέχρι	και	το	2016,όπου	διακρίνεται	
μία	τάση	βελτίωσης	και	οι	ενάρξεις	είναι	σχεδόν	όσες	και	οι	διακοπές.	Πρέπει	όμως	να	τονιστεί	ότι	
ήδη	 βέβαια,	 ένα	 πολύ	 μεγάλο	 τμήμα	 των	 επιχειρήσεων	 πλέον	 δεν	 υφίστανται	 οπότε	 είναι	 και	
λογικό	να	αρχίζει	να	κλείνει	η	«ψαλίδα	«ανάμεσα	στις	διακοπές	και	στις	ενάρξεις	
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Γράφηµα 19 Ισοζύγιο (διαφορά ενάρξεων-διακοπών επιχειρήσεων, ΠΠ, ΑΠ, Δήµο Βόλου (2012-2016)	

	
Πηγή:	Επιμελητήριο	Μαγνησίας	–Ιδία	επεξεργασία	

	

Από	 το	 ανωτέρω	 γράφημα,	 διακρίνεται	 διαχρονικά	 (2012	 έως	 και	 2016)	 ότι	 το	 ισοζύγιο	 δηλ.	 η	
διαφορά	 των	 ενάρξεων	 και	 διακοπών	 των	 επιχειρήσεων	 στην	Περιοχή	Παρέμβασης,	 στην	 Αστική	
Περιοχή	και	στο	Δήμο	Βόλου,	είναι	αρνητικό	δηλ.	οι	διακοπές	των	επιχειρήσεων	είναι	περισσότερες	
από	 τις	 ενάρξεις.	 Παρατηρούμε	 βέβαια,	 ότι	 υπάρχει	 μια	 τάση	 βελτίωσης	 και	 στα	 τρία	 χωρικά	
επίπεδα,	όμως	ο	ρυθμός	εξομάλυνσης	του	ισοζυγίου	στην	Π.Π	.είναι	χαμηλότερος	σε	σχέση	με	το	
ρυθμό	εξομάλυνσης	του	 ισοζυγίου	στην	Α.Π.	και	στο	Δήμο.	Δηλαδή,	στην	Περιοχή	Παρέμβασης	η	
κατάσταση	 δε	 παρουσιάζει	 τον	 ίδιο	 ρυθμό	 στην	 βελτίωση	 του	 κλίματος	 	 τόσο	 όσο	 στις	 άλλες	
περιοχές	που	εξετάζουμε	στην	Π.Π.	(βελτιώνεται	αλλά	με	πιο	αργό	ρυθμό.	

Τέλος,	 ένα	άλλο	 στοιχείο	 που	προκύπτει	 από	 τα	 εγγεγραμμένα	στοιχεία	 του	 Τμήματος	 Εμπορίου	
της	Διεύθυνσης	Τοπικής	Οικονομικής	Ανάπτυξης	του	Δήμου	Βόλου	(στις	15/1/2015),	σχετικά	με	τις	
ενάρξεις	 νέων	 επιχειρήσεων,	 	 το	 μεγαλύτερο	 μέρος	 εμπορικών	 επιχειρήσεων	 και	 επιχειρήσεων	
υγειονομικού	 ενδιαφέροντος,	 που	 αδειοδοτούνται	 από	 τις	 υπηρεσίες	 του	 δήμου,	 αφορούν	 σε	
επιχειρήσεις	αναψυχής,	εστίασης	και	επιχειρήσεις	λιανικού	εμπορίου	τροφίμων	και	ποτών).	

	

Α2.3.1.6	Συμπεράσματα	για	τις	επιχειρήσεις	της	ΠΠ	από	την	έρευνα	του	Πανεπιστημίου	

Θεσσαλίας	

Ιδιαίτερο	 ενδιαφέρον	 έχουν	 και	 ορισμένα	 στοιχεία	 που	 προέκυψαν	 από	 τη	 την	 σχετική	 έρευνα	
πεδίου	του	Πανεπιστημίου	Θεσσαλίας	για	τις	επιχειρήσεις	της	ΠΠ:	

− Το	30%	δήλωσε	ότι	έχει	συμμετάσχει	σε	προγράμματα	κατάρτισης	στο	παρελθόν.	

− Το	 8%	 οδηγήθηκε	 σε	 έναρξη	 επιχείρησης	 και	 το	 9%	 αναβάθμισε	 μέσω	 προηγούμενης	
κατάρτισης	μια	υπάρχουσα	επιχείρηση.	

− Ως	προς	την	πιθανότητα	για	αλλαγή	αντικειμένου	της	επιχείρησης	η	πλειοψηφία	δεν	επιθυμεί	
κάτι	τέτοιο,.	

− Ως	προς	το	αν	επιθυμούν	δράσεις	για	την	ενίσχυση	της	απασχόλησης	σχεδόν	το	67%	θεωρεί	ότι	
πρέπει	να	υπάρχουν	τέτοιες	δράσεις.	
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− Σχετικά	 με	 το	 αν	 επιθυμούν	 να	 υπάρχουν	 δράσεις	 κατάρτισης	 σε	 συγκεκριμένες	 κατηγορίες	
επαγγελμάτων	τα	οποία	διαπιστώνουν	ότι	έχουν	έλλειψη	στη	αγορά	εργασίας	οι	περισσότεροι	
δηλώνουν	ότι	δεν	χρειάζονται	κάτι	εξειδικευμένο	(σχεδόν	το	55%).		

− Το	 40%	 δηλώνει	 ότι	 θα	 ήθελε	 στοχευμένα	 προγράμματα	 κατάρτισης	 χωρίς	 να	 ξεκαθαρίζει	
σαφώς	τα	αντικείμενα	αυτά.	

− Μόλις	 το	 30%	 απάντησε	 ότι	 γνωρίζουν	 τις	 δυνατότητες	 που	 ανοίγονται	 από	 την	 Κοινωνική	
Οικονομία			

− Μόνο	το	39%	θεωρεί	ότι	πρέπει	να	ενισχυθούν	δράσεις	συνεργασίας.	

− Το	77%	των	επιχειρήσεων	απάντησε	θετικά	ως	προς	την	πιθανότητα	η	παρέμβαση	στο	πλαίσιο	
της	ΟΧΕ	να	έχει	κατεύθυνση	τον	Τουρισμό,	ενώ	το	61%	απάντησε	θετικά	για	τον	Πολιτισμό.	

− Το	73,2%	απάντησε	θετικά	για	 την	Έρευνα	και	Ανάπτυξη,	ενώ	70%	απάντησε	ότι	θα	πρέπει	η	
παρέμβαση	να	έχει	στόχο	την	Αστική	Αναβάθμιση	

− Το	88%	απάντησε	θετικά	ως	προς	την	πιθανότητα	η	παρέμβαση	να	έχει	στόχο	την	Αντιμετώπιση	
της	Ανεργίας		

− Η	δημιουργία	Νέων	Επιχειρήσεων	κρίνεται	θετικά	από	το	77%	των	ερωτηθέντων.	

− Το	 56%	 φαίνεται	 να	 θεωρεί	 ότι	 μπορεί	 να	 επιχειρήσει	 μια	 επενδυτική	 προσπάθεια	 και	 να	
επενδύσουν	οι	ίδιοι	στο	πλαίσιο	της	ΟΧΕ	εφόσον	η	Ολοκληρωμένη	Χωρική	Επένδυση	δώσει	τα	
κατάλληλα	κίνητρα	
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Α2.3.2.	Ανάλυση	SWOT	της	ΠΠ	αναφορικά	με	τα	Οικονομικά	Χαρακτηριστικά	της	

Πίνακας 45 SWOT Οικονοµικών Χαρακτηριστικών	

Οικονομικά	Χαρακτηριστικά		
της	Περιοχής	Παρέμβασης	

Ισχυρά	Σημεία	(S)	 Αδύναμα	Σημεία	(W)	
− Η	ύπαρξη	σημαντικών	παραγωγικών	υποδομών	στην	
ευρύτερη	περιοχή	της	Περιοχής	Παρέμβασης	(2	ΒΙ.ΠΕ.,	
Τεχνολογικό	Πάρκο,	Πανεπιστημιακά	εργαστήρια,	η	
ΕΒΕΤΑΜ,	το	Ινστιτούτο	Έρευνας	και	Τεχνολογίας	
Θεσσαλίας	(Ι.Ε.Τ.Ε.Θ.)	,	άλλα	ερευνητικά	ινστιτούτα,	κτλ)	

− Η	λειτουργία	του	εμπορικού	λιμανιού	και	του	
σιδηροδρομικού	δικτύου	αποτελούν	στοιχεία	που	
συμβάλλουν	στην	ανάπτυξη	της	οικονομίας	και	στην	
ελκυστικότητα	της	πόλης	

− Παραγωγή	και	μεταποίηση	προϊόντων	στην	περιοχή	με	
υψηλό	δείκτη	προστιθέμενης	αξίας	

− Επιχειρήσεις	στην	ευρύτερη	περιοχή	παρέμβασης	με	
εξειδίκευση	στον	κλάδο	του	μετάλλου	και		δομικών	
υλικών	που	αποτελεί	βασικό	πυλώνα	της	RIS3	

− Σημαντικός	αριθμός	επιχειρήσεων	του	δευτερογενή	και	
τριτογενή	τομέα	που	δραστηριοποιούνται		σε	κλάδους	της	
RIS3	

− Εξειδικευμένο	ανθρώπινο	δυναμικό	στον	δευτερογενή	
τομέα	

− Επιχειρηματική	δομή	της	περιοχής		προσανατολισμένη	σε	
υπηρεσίες	(π.χ.	εμπόριο)	και	στον	τουρισμό	(π.χ.εστίαση,	
τοπικά	προϊόντα	κτλ)	

− Έλλειψη	επαρκούς	υποστήριξης	της	επιχειρηματικής	
δραστηριότητας	και	ενδυνάμωσης	της	εξωστρέφειας	
των	επιχειρήσεων	

− Έντονα	οικονομικά	και	οργανωτικά	προβλήματα	των	
επιχειρήσεων		

− Ανάγκη	αναβάθμισης	της	επιχειρηματικής	
δραστηριότητας	μέσω	ΤΠΕ	και	δικτύωσής	τους		

− Περιορισμένη	εξαγωγική	δραστηριότητα	των	
τοπικών	επιχειρήσεων	

− Μικρή	συμμετοχή	των	επιχειρηματιών	της	περιοχής	
σε	προγράμματα	κατάρτισης		

− Δυσκολία	σύνδεσης	της	κατάρτισης	των	ανέργων	με	
την	ανάληψη	πρωτοβουλίας	για	ίδρυση	
επιχειρήσεων	

− Μικρή	ενσωμάτωση	της	καινοτομίας	στις	
επιχειρήσεις	και	περιορισμένη	συνεργασία	με	
ερευνητικούς	φορείς	

− Δυσκολία	μετάβασης	από	την	ανεργία	στην	
απασχόληση	καθώς	παρατηρούμε	ένα	μεγάλο	
ποσοστό		μακροχρόνιων	ανέργων	της	περιοχής	

− Μικρός	αριθμός	επιχειρήσεων	που	
δραστηριοποιούνται	στον	τομέα	κοινωνικής	
οικονομίας	

− Υψηλό	ποσοστό	ανεργίας	στις	ηλικιακές	ομάδες	30-
54	και	εκπαιδευτικού	επιπέδου	Β’	εκπαίδευσης	

Ευκαιρίες	(O)	 Απειλές	(T)	
− Οι	Κοινοτικοί	και	εθνικοί	πόροι	(ΕΣΠΑ,	Επιχειρησιακά	
Προγράμματα,	Κοινοτικές	Πρωτοβουλίες,	Αναπτυξιακός	
Νόμος)	που	παρέχουν	κίνητρα	για	νέες	επενδύσεις	ή	
εκσυγχρονισμό	παλαιών	

− Οι	στρατηγικές	έξυπνης	εξειδίκευσης	2014-2020	ως	νέες	
πολιτικές	περιφερειακής	ανάπτυξης	

− Η	ανάπτυξη	του	‘δίπολου’	Βόλος-Λάρισα	με	σκοπό	τη	
δημιουργία	ανάπτυξης	ισχυρών	οικονομιών	κλίμακας	

− Παρατεταμένο	ασταθές	οικονομικό	περιβάλλον		
− 	Απουσία	κουλτούρας	συνεργασιών			
− Απουσία	ρευστότητας	
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Α2.4.1.	Αποτύπωση	Κλιματικών	Χαρακτηριστικών	σε	επίπεδο	ΠΠ,	ΑΠ	και	Δήμου	

Α2.4.1.1	Θερμοκρασία,	βροχοπτώσεις,	επιπτώσεις	στις	ακτές	

Σύμφωνα	με	τον	Κανονισμό	Ενεργειακής	Απόδοσης	Κτιρίων	 (ΚΕΝΑΚ),	 το	Σχέδιο	Δράσης	Αειφόρου	
Ενέργειας	 του	 Δήμου	 Βόλου	 (Ιανουάριος	 2014),	 καθώς	 και	 από	 στοιχεία	 που	 έχουν	 ληφθεί	 από	
παλαιότερες	μελέτες	 του	Δήμου	Βόλου,	σχετικές	με	βιοκλιματικές	αναπλάσεις	 χώρων	και	κτιρίων	
που	βρίσκονται	εντός	της	περιοχής	παρέμβασης,	το	κλίμα	του	Δήμου	Βόλου	έχει	τα	χαρακτηριστικά	
του	 μεσογειακού	 κλίματος	 των	 παραθαλάσσιων	 περιοχών	 της	 Θεσσαλίας,	 με	 μέτριες	 βροχές,	
ήπιους	χειμώνες	και	ξηρά	καλοκαίρια	και	ανήκει	στη	Β	κλιματική	ζώνη.	Στην	περιοχή	υπάρχει	μια	
σειρά	 σταθμών	 μέτρησης	 ατμοσφαιρικών	 παραμέτρων	 (ρύπανσης,	 θερμοκρασίας	 κλπ).	 Οι	
μετρήσεις	των	μετεωρολογικών	παραμέτρων	από	το	σταθμό	του	αεροδρομίου	της	Νέας	Αγχιάλου,	
ως	 πλησιέστερος	 σταθμός	 (Γ.	 Μήκος	 22ο48’00’	 /	 Γ.	 Πλάτος	 39ο13’1’’	 /	 Ύψος	 15μ.)	 της	 Εθνικής	
Μετεωρολογικής	 Υπηρεσίας	 (Ε.Μ.Υ.)	 θεωρούνται	 αντιπροσωπευτικές	 για	 την	 άμεση	 και	 την	
ευρύτερη	περιοχή	του	Δήμου	Βόλου.	Τα	κλιματολογικά	στοιχεία	που	παρουσιάζονται	στη	συνέχεια	
(μέσες	 και	ακραίες	 τιμές	 των	μετεωρολογικών	παραμέτρων	 κ.α.)	αντιπροσωπεύουν	 τις	μετρήσεις	
της	περιόδου	1956-2002.		Από	το	Μάρτιο	έως	και	τον	Οκτώβριο	η	επικρατούσα	διεύθυνση	ανέμων	
είναι	η	ανατολική	με	ποσοστό	εμφάνισης	19,9%	και	ακολουθούν	το	Φεβρουάριο	και	τον	Νοέμβριο	
η	 δυτική	 με	 ποσοστό	 εμφάνισης	 14%	 και	 τον	 Δεκέμβριο	 και	 τον	 Ιανουάριο	 η	 βορειοδυτική	 με	
ποσοστό	εμφάνισης	12%.	Η	ένταση	των	ανέμων	είναι	χαμηλή	και	κυμαίνεται	από	1.6-5.4	μ/δλ.	Στον	
πίνακα	 που	 ακολουθεί	 παρουσιάζεται	 η	 μέση	 μηνιαία	 ένταση	 ανέμων	 και	 η	 επικρατούσα	
διεύθυνση	ανέμου	στο	ΜΣ	Βόλου.	

Πίνακας 46 Μέση µηνιαία διεύθυνση και ένταση ανέµων (ΜΣ Βόλου, 1956-2002) 

1ο	Εξάμηνο	 ΙΑΝ	 ΦΕΒ	 ΜΑΡ	 ΑΠΡ	 ΜΑΗ	 ΙΟΥΝ	

Μέση	Μηνιαία	Διεύθυνση	
Ανέμων	

ΒΔ	 Δ	 Α	 Α	 Α	 Α	

Μέση	Μηνιαία	Ένταση	Ανέμων	 12.3	 12.1	 12.7	 9.6	 8.1	 5.8	

2ο	Εξάμηνο	 ΙΟΥΛ	 ΑΥΓ	 ΣΕΠ	 ΟΚΤ	 ΝΟΕ	 ΔΕΚ	

Μέση	Μηνιαία	Διεύθυνση	
Ανέμων	

Α	 Α	 Α	 Α	 Δ	 ΒΔ	

Μέση	Μηνιαία	Ένταση	Ανέμων	 3.5	 3.9	 5.7	 9.6	 11.9	 12.8	

Πηγή:	ΕΜΥ 
	

Όσον	αφορά	στα	στοιχεία	που	αφορούν	στις	βροχοπτώσεις:	

Πίνακας 47 Μέσο µηνιαίο ύψος κατακρηµνισµάτων και συνολικές µέρες βροχής (ΜΣ Βόλου, 1956-2002) 

1ο	Εξάμηνο	 ΙΑΝ	 ΦΕΒ	 ΜΑΡ	 ΑΠΡ	 ΜΑΗ	 ΙΟΥΝ	

Μέση	Μηνιαία	Βροχόπτωση	 49.0	 46.9	 53.3	 35.8	 36.8	 22.1	

Συνολικές	Μέρες	Βροχής	 12.3	 10.2	 8.1	 6.5	 4.6	 3.6	

2ο	Εξάμηνο	 ΙΟΥΛ	 ΑΥΓ	 ΣΕΠ	 ΟΚΤ	 ΝΟΕ	 ΔΕΚ	

Μέση	Μηνιαία	Βροχόπτωση	 17.4	 15.9	 35.6	 63.1	 63.6	 60.5	

Συνολικές	Μέρες	Βροχής	 2.0	 2.2	 3.6	 7.3	 8.4	 11.4	

Πηγή:	ΕΜΥ	
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Η	σχετική	υγρασία	στην	περιοχή	είναι	της	τάξης	του	66,2%.	

Πίνακας 48 Μέση Μηνιαία Σχετική Υγρασία (ΜΣ Βόλου, 1956-2002) 

1ο	Εξάμηνο	 ΙΑΝ	 ΦΕΒ	 ΜΑΡ	 ΑΠΡ	 ΜΑΗ	 ΙΟΥΝ	

Μέση	Μηνιαία	Υγρασία	 74.8	 73.3	 73.2	 68.7	 63.5	 53.7	

2ο	Εξάμηνο	 ΙΟΥΛ	 ΑΥΓ	 ΣΕΠ	 ΟΚΤ	 ΝΟΕ	 ΔΕΚ	

Μέση	Μηνιαία	Υγρασία	 50.7	 52.8	 60.0	 68.8	 74.9	 76.0	

Πηγή:	ΕΜΥ	

 
Από	 τα	παραπάνω	εξάγεται	 ότι	 ξηρότερος	μήνας	 είναι	 ο	Αύγουστος	 (15,9	mm),	 ενώ	αυτός	με	 το	
μεγαλύτερο	 ύψος	 βροχών	 είναι	 ο	 Νοέμβριος	 (63,6	 mm).	 Το	 ποσοστό	 της	 μέσης	 υγρασίας	
κυμαίνεται	από	50,7%	το	μήνα	Ιούλιο	έως	76,0%	το	Δεκέμβριο.	

Επίσης	 και	ως	προς	 τη	θερμοκρασία,	από	 τα	στοιχεία	 του	σταθμού	προκύπτει	 ότι	 η	μέση	 ετήσια	
θερμοκρασία	στην	περιοχή,	κατά	τη	διάρκεια	των	παρατηρήσεων,	είναι	ίση	με	16,2°C.	Θερμότερος	
μήνας	παρουσιάζεται	ο	Ιούλιος	(29,8°C)	ενώ	ψυχρότερος	ο	Ιανουάριος	(6,6°C).	Η	απολύτως	μέγιστη	
και	 η	 απολύτως	 ελάχιστη	 είναι	 46,2°C	 (Ιούλιος)	 και	 -9,8°C	 (Ιανουάριος)	 αντίστοιχα.	 Τα	
θερμοκρασιακά	δεδομένα	(μέσες	τιμές)	του	ΜΣ	Βόλου	φαίνονται	στον	πίνακα.	

Πίνακας 49 Κατανοµή µέσης, µέσης µέγιστης και µέσης ελάχιστης θερµοκρασίας (ΜΣ Βόλου, 1956-2002) 

1ο	Εξάμηνο	 ΙΑΝ	 ΦΕΒ	 ΜΑΡ	 ΑΠΡ	 ΜΑΗ	 ΙΟΥΝ	

Ελάχιστη	Μέση	Μηνιαία	
Θερμοκρασία	 2.8	 3.4	 4.8	 7.7	 12.1	 16.3	

Μέση	Μηνιαία	Θερμοκρασία	 6.6	 7.6	 9.9	 14.1	 19.5	 24.5	

Μέγιστη	Μέση	Μηνιαία	
Θερμοκρασία	

11.1	 12.3	 14.3	 18.8	 24.0	 29.0	

2ο	Εξάμηνο	 ΙΟΥΛ	 ΑΥΓ	 ΣΕΠ	 ΟΚΤ	 ΝΟΕ	 ΔΕΚ	

Ελάχιστη	Μέση	Μηνιαία	
Θερμοκρασία	

18.6	 18.5	 15.7	 12.1	 8.2	 4.5	

Μέση	Μηνιαία	Θερμοκρασία	 29.8	 26.1	 22.2	 16.9	 12.1	 8.2	

Μέγιστη	Μέση	Μηνιαία	
Θερμοκρασία	

31.0	 30.7	 27.0	 21.6	 16.8	 12.6	

Πηγή:	ΕΜΥ 
	

	

Χρησιμοποιώντας	 	 το	 κλιματικό	 αρχείο	 για	 την	 περιοχή	 του	 Βόλου	 η	 τυπική	 θερινή	 εβδομάδα		
βρίσκεται	μεταξύ	των	ημερών	22/6-28/6.	Σε	αυτό	το	χρονικό	διάστημα	και	για	ταχύτητες	ανέμου	<	
1μ/δλ			σε	ύψος	1.5	μ	υπολογίζεται	ο	Δείκτης	Ισχύος	Αποψύξεως	(CΡ)	με	αποδεκτά	εύρη	τιμών		420-
630	(για	την	επίτευξη	θερμικής	άνεσης).	Μικρότερες	τιμές		αντιστοιχούν	σε	θερμό	περιβάλλον.	Στο	
παρακάτω	 διάγραμμα	 παρουσιάζεται	 η	 εξέλιξη	 των	 τιμών	 για	 την	 περίοδο	 Μαίου-Σεπτεμβρίου.	
Ποσοστό	80%	των	τιμών	του	δείκτη	Αποψύξεως	βρίσκεται	στη	θερμή	περιοχή.	
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Γράφηµα 20 Τιµές Δείκτη Ισχύος Αποψύξεως για ταχύτητες ανέµου < 1µ/δλ.	

	
Πηγή:	Εργαστήριο	Θερμοδυναμικής	&	Θερμικών	Μηχανών,	ΠΘ	2011	

	

Πέραν	 των	 γενικών	 διαπιστώσεων	 που	 αφορούν	 τα	 κλιματικά	 στοιχεία	 της	 ευρύτερης	 περιοχής		
που	 δείχνουν	 πως	 η	 περιοχή	 ανήκει	 στις	 περιοχές	 με	 "θερμό	 περιβάλλον",	 αναλύθηκαν	 ωριαία	
δεδομένα	θερμοκρασίας	αέρα	που	καταγράφηκαν	σε	τρία	(3)	Σημεία	Καταγραφής	(ΣΚ)	της	περιοχής	
παρέμβασης	για	τα	οποία	έγινε	σύγκριση	με	2	άλλα		σημεία,	το	πρώτο	εντός	περιοχής	παρέμβασης,	
πάνω	 στο	 παραλιακό	 μέτωπο	 και	 το	 δεύτερο	 στον	 περιαστικό	 χώρο,	 εκτός	 αλλά	 πλησίον	 της	
περιοχής	παρέμβασης.		

Τα	δεδομένα	μελετών	που	εκπονήθηκαν	από	το	Δήμο	Βόλου,	σχετικά	με	περιγραφή	του	κλιματικού	
προβλήματος	 περιοχών,	 όπου	 εντοπίζονται	 και	 τα	 σημεία	 καταγραφής	 χρησιμοποιήθηκαν	
δεδομένα	 θερμοκρασίας	 αέρα	 (μέσες	 ωριαίες	 τιμές)	 που	 συλλέχθηκαν	 στο	 πολεοδομικό	
συγκρότημα	του	Βόλου	το	καλοκαίρι	 του	2010.	Κατά	τις	μελέτες	αυτές	διερευνήθηκε	η	εμφάνιση	
του	 φαινομένου	 της	 Αστικής	 Θερμικής	 Νησίδας	 (ΑΘΝ),	 δηλαδή	 κατά	 πόσο	 η	 θερμοκρασία,	 στη	
συγκεκριμένη	 περιοχή	 εμφανίζεται	 υψηλότερη,	 σε	 σχέση	 με	 τη	 θερμοκρασία	 που	 καταγράφεται	
στα	 περίχωρα	 αυτής.	 Τα	 στοιχεία	 αυτά,	 αξιοποιήθηκαν	 στην	 περιγραφή	 του	 κλιματικού	
προβλήματος	περιοχών,	όπου	εντοπίζονται	και	τα	σημεία	καταγραφής.	

Τα	δεδομένα		προήλθαν	τόσο	από	τον	αυτόματο	μετεωρολογικό	σταθμό	που	είναι	εγκατεστημένος	
στα	 όρια	 της	 περιοχής	 παρέμβασης	 και	 ο	 οποίος	 λειτουργούσε	 υπό	 την	 εποπτεία	 της	 Δημοτικής	
Επιχείρησης	Ύδρευσης	–	Αποχέτευσης	Μείζονος	Περιοχής	Βόλου	(ΔΕΥΑΜΒ)	(www.deyamv.gr),	όσο	
και	από	το	δίκτυο	παρακολούθησης	της	αστικής	θερμικής	νησίδας	(ΑΘΝ)	που	έχει	αναπτυχθεί	στο	
πολεοδομικό	συγκρότημα	του	Βόλου	υπό	την	εποπτεία	του	Εργαστηρίου	Γεωργικής	Μηχανικής	και	
Περιβάλλοντος,	 του	 Ινστιτούτου	 Τεχνολογίας	 και	 Διαχείρισης	 Αγρο-οικοσυστημάτων	 (ΙΤΕΔΑ),	 του	
πρώην	Κέντρου	Έρευνας,	Τεχνολογίας	και	Ανάπτυξης	Θεσσαλίας	(ΚΕΤΕΑΘ).	

Στο	παρακάτω	σχήμα		και	στον	πίνακα		φαίνονται	οι	ακριβείς	θέσεις	των	σημείων	καταγραφής	(ΣΚ)	
της	θερμοκρασίας	αέρα,	ενώ	στον	πίνακα	1	παρατίθενται	πληροφορίες	για	αυτά.	
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Χάρτης 11 Το πολεοδοµικό συγκρότηµα του Βόλου. Στο σχήµα φαίνονται τα 5 ΣΚ της θερµοκρασίας αέρα, καθώς 
και η περιοχή παρέµβασης (καφέ περίγραµµα)	

	
Πηγή:	Δήμος	Βόλου,	ίδια	επεξεργασία	
	

Πίνακας 50 Χαρακτηριστικά των ΣΚ της θερµοκρασίας αέρα	
Νο	Σημείο	

Καταγραφής	 Θέση	 Ύψος	κτιρίων	 Πυκνότητα	
δόμησης	

Κυκλοφορία	
οχημάτων	

1	 Κέντρο	Νέας	Ιωνίας	(Ευαγγελίστρια)	 Μέτριο	 Υψηλή	 Υψηλή	
2	 Κέντρο	Βόλου	(Άγιος	Νικόλαος)	 Υψηλό	 Υψηλή	 Υψηλή	
3	 Περιοχή	Παλαιών	 Μέτριο	 Μέτρια	 Υψηλή	
4	 Παραλία	Βόλου	(Άγιος	Κωνσταντίνος)	 Υψηλό	 Υψηλή	 Υψηλή	
5	 Προάστιο	(Γεωπονική	Σχολή	-	Φυτόκο)	 Χαμηλό	 Χαμηλή	 Χαμηλή	

Πηγή:	Εργαστήριο	Θερμοδυναμικής	&	Θερμικών	Μηχανών,	ΠΘ	2011	

	

Ενδεικτικά	αναφέρονται	τα	αποτελέσματα	των	μελετών,	όπου	για	το	κέντρο	της	Νέας	Ιωνίας	(ΣΚ1)	
στο	 64%	 των	 ωρών	 αναπτύσσεται	 αστική	 θερμική	 νησίδα.	 Η	 ημερήσια	 μέγιστη	 ωριαία	 τιμή	 της	
έντασής	της	κυμαίνεται	μεταξύ	1,1οC	και	3,6oC.	Για	το	κέντρο	του	Βόλου	(ΣΚ2)	στο	68%	των	ωρών	
αναπτύσσεται	αστική	θερμική	νησίδα,	με	ημερήσια	μέγιστη	ωριαία	τιμή	έντασης	μεταξύ	1,0oC	και	
3,1oC.		Για	την	περιοχή	των	Παλαιών	(ΣΚ3)	στο	64,7	έως	και	74,2%	των	ωρών	υπάρχει	το	φαινόμενο,	
με	ημερήσια	μέγιστη	ωριαία	τιμή	έντασης	μεταξύ	4	και	5oC.	

Πίνακας 51 Ποσοστό ωρών ηµέρας µε εµφάνιση ΑΘΝ στην ΠΠ	
Νο	Σημείο	

Καταγραφής	 Θέση	 Ποσοστό	ωρών	ημέρας	με	εμφάνιση	ΑΘΝ	

1	 Κέντρο	Νέας	Ιωνίας	(Ευαγγελίστρια)	 64%	
2	 Κέντρο	Βόλου	(Άγιος	Νικόλαος)	 68%	
3	 Περιοχή	Παλαιών	 64,7-74,2%	

Πηγή:	Εργαστήριο	Θερμοδυναμικής	&	Θερμικών	Μηχανών,	ΠΘ	2011	
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Τα	παραπάνω	αποτελέσματα	 	προέκυψαν	έπειτα	από	σύγκριση	των	στοιχείων	θερμοκρασίας	των	
κεντρικών	περιοχών	εντός	περιοχής	παρέμβασης,	 τόσο	με	 το	 ΣΚ4,	όπου	βρίσκεται	σε	πεζόδρομο,	
ακριβώς	 πάνω	 στο	 παραλιακό	 μέτωπο	 και	 ως	 εκ	 τούτου	 τα	 επίπεδα	 της	 θερμοκρασίας	 εκεί	
επηρεάζονται	 καθοριστικά	 από	 τη	 θαλάσσια	 αύρα,	 απουσία	 σημαντικών	 ανθρωπογενών	
εκπομπών,	όσο	και	με	 το	σημείο	ΣΚ5,	που	βρίσκεται	στους	πρόποδες	 του	λόφου	Σαρακηνός,	στα	
όρια	της	περιοχής	παρέμβασης.	

Τέλος	 σύμφωνα	 με	 τη	 μελέτη	 της	 Τράπεζας	 της	 Ελλάδος	 (Ιούνιος	 2011)	 «Οι	 περιβαλλοντικές,	
οικονομικές	και	κοινωνικές	επιπτώσεις	της	κλιματικής	αλλαγής	στην	Ελλάδα»,	αναμένεται	αύξηση	
των	θερμών	ημερών	και	νυκτών	για	τα	επόμενα	χρόνια,	επηρεάζοντας	αρνητικά	τη	θερμική	άνεση	
των	 κατοίκων	 και	 ιδιαίτερα	 αυτών	 με	 χαμηλά	 εισοδήματα,	 εξαιτίας	 του	 κόστους	 ενεργειακής	
αναβάθμισης	των	κατοικιών	τους,	όπως	και	του	κόστους	από	την	αυξημένη	κατανάλωση	ενέργειας	
για	θέρμανση	και	ψύξη.		
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Α2.4.1.2	Κυκλοφοριακοί	Φόρτοι	

Σύμφωνα	 με	 το	 Σχέδιο	 Βιώσιμης	 Αστικής	 Κινητικότητας	 του	 Δήμου	 Βόλου	 (Νοέμβριος	 2014)	 το	
βασικό	οδικό	δίκτυο	(εθνικές	και	επαρχιακές	οδοί)	του	Πολεοδομικού	Συγκροτήματος	αποτελείται	
στην	πλειοψηφία	του	από	διήκουσες	οδούς,	δηλαδή	υπεραστικές	οδούς,	οι	οποίες	διέρχονται	και	
μέσα	από	κατοικημένες	περιοχές,	οι	οποίες	εξυπηρετούν	εκτός	από	τη	σύνδεση	περιοχών	και	την	
εξυπηρέτηση	παρόδιων	ιδιοκτησιών	ή	ακόμη	και	την	παρόδια	στάθμευση.	

Χάρτης 12 Το οδικό δίκτυο της αστικής περιοχής	

	
Πηγή:	ΓΠΣ	Βόλου,	2016	

	

Ο	Βόλος	όντας	μια	συμπαγής	πυκνοδομημένη	πόλη,	χαρακτηρίζεται	από	την	υπερβολική	χρήση	του	
ιδιωτικού	αυτοκινήτου	και	την	έλλειψη	του	δημόσιου	χώρου.	Το	κυρίαρχο	μέσο	μεταφοράς	είναι	το	
ιδιωτικής	χρήσης	αυτοκίνητο,	ενώ	οι	μοτοσυκλέτες	χρησιμοποιούνται	κυρίως	κατά	την	καλοκαιρινή	
περίοδο.	 Η	 χρήση	 του	 ποδηλάτου,	 παραδοσιακά	 δημοφιλής	 μεταξύ	 των	 κατοίκων,	 δεν	
διευκολύνεται	υπό	τις	παρούσες	συνθήκες.	

Η	κυκλοφοριακή	συμφόρηση	ειδικά	στην	περιοχή	παρέμβασης	(κέντρο	του	Βόλου	και	Νέας	Ιωνίας)	
είναι	αρκετά	αυξημένη	κατά	τις	ώρες	αιχμής	(π.χ.	ωράριο	λειτουργίας	καταστημάτων)	γεγονός	που	
οφείλεται	 στη	συγκέντρωση	 των	περισσότερων	 καταστημάτων	 και	 υπηρεσιών	στον	 κεντρικό	 ιστό	
της	 πόλης,	 τις	 άσκοπες	 μετακινήσεις	 με	 αυτοκίνητο,	 την	 έλλειψη	 χώρων	 στάθμευσης	 και	 την	
έλλειψη	επαρκών	μέτρων	αστυνόμευσης.	
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Χάρτης 13 Οι βασικές οδικές αρτηρίες διέρχονται από την περιοχή παρέµβασης	

	
Πηγή:	Δήμος	Βόλου,	ίδια	επεξεργασία	
	

Η	δυσλειτουργία	των	ηλεκτρονικών	μηχανημάτων	έκδοσης	εισιτηρίων	ελεγχόμενης	στάθμευσης,	η	
παράνομη	 στάθμευση	 οχημάτων	 (σε	 πεζόδρομους	 και	 πεζοδρόμια),	 η	 κατάληψη	 κοινοχρήστων	
χώρων	 (π.χ.	 τραπεζοκαθίσματα)	 καθώς	 και	 η	 καταστροφή	 της	 υπάρχουσας	 σήμανσης	 από	 τους	
πολίτες	 εντείνουν	 ακόμη	 περισσότερο	 το	 πρόβλημα.	 Σύμφωνα	 με	 έκθεση	 εκτίμησης	 περί	
διερεύνησης	αναμόρφωσης	του	γεωμετρικού	σχεδιασμού,	της	λειτουργικότητας	και	της	βελτίωσης	
της	οδικής	ασφάλειας	ισόπεδων	κόμβων	στο	οδικό	δίκτυο	του	Δήμου	Βόλου,	που	εκπονήθηκε	από	
το	 Εργαστήριο	 Οδοποίας	 και	 Οδικής	 Ασφάλειας	 του	 Τμήματος	 Πολιτικών	 Μηχανικών	 του	
Πανεπιστημίου	Θεσσαλίας,	εντός	της	περιοχής	παρέμβασης	παρατηρείται	ιδιαίτερο	πρόβλημα	στις	
διασταυρώσεις	σημαντικών		οδικών	αξόνων:	

− Διασταύρωση	των	οδών	Δημητριάδος,	Λαμπράκη,	Ιάσονος	και	2ας	Νοεμβρίου.	Χαρακτηρίζεται	
ως	 επικίνδυνο	 σημείο,	 η	 επικινδυνότητα	 του	 οποίου	 ευνοείται	 κυρίως	 από	 τα	 γεωμετρικά	
στοιχεία	 των	 οδών,	 που	 ευνοούν	 την	 άναρχη	 κίνηση	 των	 οχημάτων	 καθώς	 και	 την	 ανάπτυξη	
υψηλών	ταχυτήτων.	

− Διασταύρωση	 των	 οδών	 Λαμπράκη,	 Πύρασσου,	 Παπαδιαμάντη	 και	 Αργοναυτών.	 Η	 οδός	
Λαμπράκη	(στο	τμήμα	από	ΚΤΕΛ	προς	το	κέντρο)	είναι	οδός	στην	οποία	δημιουργείται	αρκετά	
συχνά	κυκλοφοριακή	συμφόρηση.		

− Διασταύρωση	 των	 οδών	 Λαμπράκη,	 Σέκερη,	 Λαχανά.	 Η	 επιβάρυνση	 του	 σημείου	 οφείλεται	
στην	έντονη	κινητικότητα	λόγω	 	 χρήσεων	 (Αστικό	&	Υπεραστικό	ΚΤΕΛ,	 Super	Market	 κλπ),	 	 οι	
οποίες	προκαλούν	ανάγκη	για	στάση	&	στάθμευση	αυτοκινήτων.	
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− Διασταύρωση	 Διμηνίου	 και	 διασταύρωση	 Αθηνών	 –	 Λαρίσης.	 Πρόκειται	 για	 έναν	 πολύ	
σημαντικό	 κόμβο	 για	 την	 πόλη	 του	 Βόλου	 γιατί	 από	 αυτόν	 διέρχονται	 όλα	 τα	 οχήματα	 που	
φεύγουν	 από	 Βόλο	 και	 Ν.	 Ιωνία,	 με	 γενική	 κατεύθυνση	 προς	 	 Λάρισα	 και	 αναπτύσσονται	
υψηλές	ταχύτητες	από	τα	διερχόμενα	αυτοκίνητα	

Χάρτης 14 Σηµεία µε επικινδυνότητα οδικού δικτύου	

	
Πηγή:	Δήμος	Βόλου,	ίδια	επεξεργασία	
	

Πρόκειται	 για	 διασταυρώσεις	 σημαντικών	 οδικών	 αξόνων	 της	 περιοχής	 παρέμβασης,	 όπου	
σύμφωνα	με	τη	σχετική	μελέτη	του	Πανεπιστημίου	εντοπίστηκε,	έπειτα	από	συλλογή	πληροφοριών	
σχετικά	 με	 συχνότητα	 οδικών	 τροχαίων	 ατυχημάτων	 και	 αυτοψίες	 στις	 θέσεις	 των	 ισόπεδων	
κόμβων,	επικινδυνότητα	του	οδικού	δικτύου	

	

Α2.4.1.3	Μέση	Πυκνότητα	Κτιρίων	

Σύμφωνα	με	το	ΓΠΣ	Βόλου	στην	Αστική	Περιοχή	κυριαρχούν	τα	ισόγεια	κτίρια	με	ποσοστό	57,3	%	
και	ακολουθούν	τα	κτίρια	με	έναν	όροφο	με	ποσοστό	28,5%.	Στην	Περιοχή	Παρέμβασης,	η	οποία	
αποτελεί	 το	 ευρύτερο	 κέντρο	 τα	 κτίρια	 είναι	 υψηλότερα,	 λόγω	 των	 υψηλότερων	 συντελεστών	
δόμησης	που	ισχύουν.	Τα	περισσότερα	κτίρια	είναι	κατασκευασμένα	από	μπετόν,	είναι	παλιά	και	
έχουν	κατασκευαστεί	την	περίοδο	1919-1980	σε	ποσοστό	71,2%	ενώ	σημαντικό	είναι	και	το	ποσοτό	
κτιρίων	 της	 περιόδου	 1981-2001	 (23,7%).	 Το	 σημαντικό	 χαρακτηριστικό	 της	 κατοικίας	 στην	
ευρύτερη	 Αστική	 Περιοχή	 είναι	 η	 αποφυγή	 μεγάλων	 πυκνοτήτων	 οικοδομικών	 όγκων	 με	
αποτέλεσμα	 τη	 δημιουργία	 εικόνας,	 μιας	 μεσαίου	 μεγέθους	 πόλης,	 σχετικά	 αραιοδομημένης.	
Παρόλα	 αυτά	 το	 τμήμα	 του	 κέντρου	 του	 Βόλου	 που	 βρίσκεται	 στον	 πυρήνα	 της	 Περιοχής	
Παρέμβασης	 είναι	 πιο	 πυκνοδομημένο,	 με	 ποσοστό	 δημόσιου	 χώρου	 κάτω	 από	 40%.	 Αντίστοιχα	
στο	 κέντρο	 της	 Νέας	 Ιωνίας,	 τα	 κτίρια	 είναι	 χαμηλά	 (1-2	 ορόφων)	 και	 παλιά	 και	 η	 περιοχή	
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χαρακτηρίζεται	από	δρόμους	μικρού	πλάτους,	 γεγονός	που	οδηγεί	 σε	υψηλή	πυκνότητα	 κτιρίων.	
Όλα	τα	παραπάνω	περιορίζουν	τον	επαρκή	αερισμό	και	δροσισμό	της	περιοχής.	

	

Α2.4.1.4	Ρύπανση	

Η	 πόλη	 του	 Βόλου,	 λόγω	 χωροθέτησης	 αλλά	 και	 εξαιτίας	 των	 μετεωρολογικών	 συνθηκών	 που	
επικρατούν	(κατεύθυνση	ανέμων,	υγρασία	κ.λ.π.)	παρουσιάζει	υψηλό	πρόβλημα	αέριας	ρύπανσης,	
όπως	 προκύπτει	 από	 τις	 μετρήσεις	 των	 σταθμών	 μέτρησης	 ατμοσφαιρικών	 ρύπων,	 που	
λειτουργούν	στην	περιοχή.	Συγκεκριμένα	πρόκειται	για	το	σταθμό	της	Περιφέρειας	Θεσσαλίας,	που	
είναι	ενταγμένος	στο	δίκτυο	του	ΥΠΕΚΑ,	το	σταθμό	της	ΔΕΥΑΜΒ	(ο	οποίος	έπαψε	να	λειτουργεί	στις	
αρχές	του	2013)	και	το	σταθμό	του	Πανεπιστημίου	Θεσσαλίας.	

Η	αέρια	ρύπανση	συνοψίζεται	κυρίως	σε	ιδιαίτερα	αυξημένες	τιμές	PM10	καθ’	όλη	τη	διάρκεια	του	
χρόνου.		Αναλυτικότερα,	σύμφωνα	με	στοιχεία	του	ΓΠΣ	Βόλου	που	αναφέρονται	σε	μετρήσεις	κατά	
το	καλοκαίρι	του	2007	και	το	χειμώνα	του	2008,	οι	μέσες	συγκεντρώσεις	PM10,	ήταν	πάνω	από	το	
ετήσιο	όριο	(40	μg/m3),		ιδιαίτερα	στο	κέντρο	του	Βόλου.	Μεγάλες	υπερβάσεις	υπήρχαν	επίσης	και	
στο	 ημερήσιο	 όριο	 (50	 μg/m3).	 Η	 κυκλοφορία	 οχημάτων	 (κυρίως	 τα	 πετρελαιοκίνητα	 οχήματα,	
αλλά	και	τα	βενζινοκίνητα	και	η	επαναιώρηση	της	σκόνης	δρόμου)	έχει	το	σημαντικότερο	ποσοστό	
συμμετοχής	στις	ατμοσφαιρικές	συγκεντρώσεις	ΡΜ10	στο	Βόλο	και	συγκεκριμένα	κατέχει	το	57,7%	
στο	 Κέντρο,	 49,4%	 στη	 Ν.	 Ιωνία.	 Οι	 μέσοι	 όροι	 των	 υπολοίπων	 μετρήσιμων	 ρύπων	 δεν	
παρουσιάζουν	αύξηση	πάνω	από	τα	επιτρεπόμενα	όρια,	εκτός	του	NO2	που	βρίσκεται	σε	οριακά	
σημεία.		

Σύμφωνα	 με	 μελέτη	 σχετικά	 με	 μετρήσεις	 συγκεντρώσεων	 αιωρούμενων	 σωματιδίων	 PM10	 στο	
Βόλο,	 κατά	 την	 περίοδο	 2004-2010,	 που	 εκπονήθηκε	 από	 το	 Εργαστήριο	 Θερμοδυναμικής	 &	
Θερμικών	 Μηχανών,	 του	 Τμήματος	 Μηχανολόγων	 Μηχανικών	 του	 Πανεπιστημίου	 Θεσσαλίας,	
προκύπτουν	σημαντικά	στοιχεία.	
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Χάρτης 15 Σηµεία θέσεων σταθµών µέτρησης αιωρούµενων σωµατιδίων εντός και εκτός περιοχής παρέµβασης   

	
Πηγή:	Δήμος	Βόλου,	ίδια	επεξεργασία	
	

Η	σύγκριση	των	μετρήσεων	PM10	σωματιδίων	στο	σταθμό	καταγραφής	Α,	στο	κτίριο	Παπαστράτος	
στο	παραλιακό	μέτωπο	του	Βόλου,	εντός	της	περιοχής	παρέμβασης,	σε	σχέση	με	το	σταθμό	Ο	στο	
κτίριο	της	Περιφερειακής	Ενότητας	Μαγνησίας	και	Σποράδων	επί	των	οδών	Ιωλκού	–	Αναλήψεως,	
κατά	τη	διάρκεια	μιας	εβδομάδας	του	Μαϊου	του	2008,	φαίνεται	στο	παρακάτω	διάγραμμα.	
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Γράφηµα 21 Σύγκριση καταγραφών σταθµών Α (θέση Παπαστράτος) και Ο (Νοµαρχία)	

	
Πηγή:	Εργαστήριο	Θερμοδυναμικής	&	Θερμικών	Μηχανών,	ΠΘ	2011	

	

Το	 σημείο	 Ο	 βρίσκεται	 μεν	 εκτός	 περιοχής	 παρέμβασης,	 σε	 σημείο	 με	 ιδιαίτερη	 κυκλοφοριακή	
κίνηση	δε,	καθώς	τόσο	η	οδός	 Ιωλκού,	όσο	και	η	οδός	Αναλήψεως	αποτελούν	σημαντικές	οδικές	
αρτηρίες	 της	 αστικής	 περιοχής	 και	 θα	 ήταν	 αναμενόμενη	 μία	 υπερσυγκέντρωση	 αιωρούμενων	
σωματιδίων.		Παρόλο	που	το	σημείο	καταγραφής	Α	βρίσκεται	πάνω	στο	παραλιακό	μέτωπο,		είναι	
εμφανής	 η	 επιβάρυνση,	 αφού	 το	 διάγραμμα	 εμφανίζει	 και	 έντονα	 pics,	 όπως	 και	 συχνότερα	 τις	
μέγιστες	τιμές.	 	Επίσης	και	από	την	ίδια	πηγή	πάντα,	καταγράφηκαν	19	υπερβάσεις	κατά	το	μήνα	
Νοέμβριο	του	2011	όπως	εμφανίστηκαν	από	το	σταθμό	του	Πεδίου	του	Άρεως	 (Π)	και	φαίνονται	
στο	παρακάτω	ραβδόγραμμα.	
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Γράφηµα 22 Καταγραφές και υπερβάσεις PM10 του σταθµού Π (θέση Πεδίο Άρεως)	

	
Πηγή:	Εργαστήριο	Θερμοδυναμικής	&	Θερμικών	Μηχανών,	ΠΘ	2011	

Επίσης	σύμφωνα	με	στοιχεία	του	σταθμού	της	ΔΕΥΑΜΒ	οι	περισσότερες	υπερβάσεις	της	ημερήσιας	
μέσης	 τιμής	 σε	 συγκέντρωση	 PM10	 παρατηρούνται	 κατά	 τους	 χειμερινούς	 μήνες.	 Επιπλέον,	 τα	
τελευταία	χρόνια	με	την	εμφάνιση	της	οικονομικής	κρίσης,	μεγάλες	διαστάσεις	έχει	πάρει	το	θέμα	
της	αιθαλομίχλης	(νέφος)	που	εμφανίζεται	κατά	τις	νυχτερινές	ώρες	στη	διάρκεια	των	χειμερινών	
μηνών,	ιδιαίτερα	όταν	επικρατούν	συνθήκες	άπνοιας	και	υψηλής	σχετικής	υγρασίας.	Αυτό	δεν	είναι	
τίποτα	 άλλο	 από	 αιωρούμενα	 σωματίδια	 ποικίλης	 διαμέτρου	 τα	 οποία	 αποτελούνται	 από	 ένα	
επικίνδυνο	μείγμα	αέριων	ρύπων	σε	ιδιαίτερα	υψηλές	συγκεντρώσεις	με	καταστροφικές	συνέπειες	
στον	 ανθρώπινο	 οργανισμό,	 το	 οποίο	 δημιουργείται	 κυρίως	 εξαιτίας	 της	 αυξημένης	 καύσης	
άνθρακα	 (ξυλείας)	 σε	 τζάκια	 και	 ξυλόσομπες	 αλλά	 και	 συνθετικών	 προϊόντων	 ξυλείας	 (όπως	
μελαμίνες,	νοβοπάν,	κόντρα	πλακέ),	ξύλων	βαμμένων	ή	εμποτισμένων	με	χημικές	ουσίες	(βερνίκια,	
κόλλες	 κ.λ.π.),	 καθώς	 και	 πλαστικών	 ή	 ελαστικών	 υλικών,	 χρησιμοποιημένων	 ορυκτέλαιων	 και	
απορριμμάτων.	 Ο	 Βόλος	 αντιμετωπίζει	 και	 έντονα	 προβλήματα	 ηχορύπανσης,	 με	 σημαντικότερη	
πηγή	 θορύβου	 την	 οδική	 κυκλοφορία,	 καθώς	 σε	 αυτήν	 εκτίθεται	 συστηματικά	 το	 μεγαλύτερο	
ποσοστό	του	αστικού	πληθυσμού.	Το	πρόβλημα	αυτό	επιβεβαιώνεται	και	από	παλαιότερη	μελέτη	
χαρτογράφησης	 του	 αστικού	 θορύβου	 από	 το	 Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.	 Η	 ολοκλήρωση	 και	 χρήση	 του	
περιφερειακού	δρόμου	προς	Αγριά,	έχει	συνεισφέρει	σημαντικά	στην	εξάλειψη	της	όχλησης	από	τα	
φορτηγά	 αυτοκίνητα	 η	 διέλευση	 των	 οποίων	 γινόταν	 από	 το	 κέντρο	 της	 πόλης	 μέχρι	 πρόσφατα.	
Παρόλα	αυτά	σημαντική	πηγή	θορύβου	αποτελούν	οι	μηχανές,	κυρίως	στις	κεντρικές	αρτηρίες	της	
πόλης.Στον	Δήμο	Βόλου	έχει	ολοκληρωθεί	με	επιτυχία	ο	Στρατηγικός	Xάρτης	θορύβου	σύμφωνα	με	
την	 Ευρωπαϊκή	 Οδηγία	 2002/49	 EU	 στο	 πλαίσιο	 της	 μελέτης	 με	 τίτλο	 :	 «Αξιολόγηση	
Περιβαλλοντικού	Θορύβου	στο	πλαίσιο	εφαρμογής	της	Ευρωπαϊκής	Οδηγίας	2002/49/ΕΚ	στα	Π.	Σ.	
Λάρισας	&	Βόλου».	Όπως	απαιτείται	από	την	ανωτέρω	Ευρωπαϊκή	Οδηγία,	η	μελέτη	περιλαμβάνει	
ένα	ευρύ	και	αναλυτικό	σχέδιο	δράσης	για	τη	μείωση	του	αριθμού	των	ατόμων	που	εκτίθενται	σε	
ανησυχητικά	επίπεδα	θορύβου	και	την	προστασία	των	ήσυχων	περιοχών.	
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Α2.4.2.	Ανάλυση	SWOT	της	ΠΠ	αναφορικά	με	τα	Κλιματικά	Χαρακτηριστικά	της	

Πίνακας 52 SWOT Κλιµατικών Χαρακτηριστικών	

Κλιματικά	Χαρακτηριστικά		
Περιοχής	Παρέμβασης	

Ισχυρά	Σημεία	(S)	 Αδύναμα	Σημεία	(W)	
− Ήπιο	κλίμα	
− Ύπαρξη	σταθμών	μέτρησης	της	

ατμοσφαιρικής	ρύπανσης	για	την	
καταγραφή,	παρακολούθηση	της	
ποιότητας	της	ατμόσφαιρας	

− Αυξανόμενη	χρήση	ποδηλάτου	
− Ύπαρξη	Τοπικού	Σχεδίου	για	τη	Διαχείριση	

των	Αστικών	Αποβλήτων		
− Ύπαρξη	Σχεδίου	Διαχείρισης	Αειφόρου	

Ενέργειας	(ΣΔΑΕ)	

− Αυξημένη	αέρια	ρύπανση,	κυρίως	από	αιωρούμενα	
σωματίδια	PM10,	κατά	τη	χειμερινή	περίοδο	

− Αποσπασματικές	και	μη	συμβατές	μεταξύ	τους	μετρήσεις	της	
ποιότητας	της	ατμόσφαιρας	από	διαφορετικούς	φορείς	

− Παύση	λειτουργίας	σταθμού	μέτρησης	αέριας	ρύπανσης	της	
Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β.	από	τις	αρχές	του	2013	

− Ηχορύπανση	στο	κέντρο	του	Βόλου	
− Έλλειψη	επαρκούς	περιβαλλοντικής	ευαισθητοποίησης	των	

πολιτών	
− Ελλιπή	γεωμετρικά	χαρακτηριστικά	του	υφιστάμενου	οδικού	

δικτύου	σε	σχέση	με	τα	λειτουργικά	του	χαρακτηριστικά	
(ιδιαίτερα	σε	σημεία	βασικών	διασταυρώσεων	εντός	της	ΠΠ_	

− Αυξημένη	χρήση	του	αυτοκινήτου	και	κυκλοφοριακή	
επιβάρυνση	στο	κέντρο	της	ΠΠ	με	συνέπεια	την	αυξημένη	
ατμοσφαιρική	ρύπανση	και	την	επιβάρυνση	της	δημόσιας	
υγείας	

− Έλλειψη	χώρων	στάθμευσης	στην	ευρύτερη	περιοχή	του	
κέντρου	του	Βόλου	και	της	Ν.	Ιωνίας	

− Αυξημένη	παράνομη	στάση	και	στάθμευση	τόσο	στο	κέντρο	
όσο	και	στις	υπόλοιπες	περιοχές	

− Κυκλοφοριακή	συμφόρηση	σε	δρόμους	λόγω	μικρού	πλάτους	
− Έλλειψη	ενημέρωσης	πολιτών	σε	θέματα	οδικής	ασφάλειας	

και	κυκλοφοριακής	αγωγής	
− Ανεπαρκής	προώθηση	βιώσιμων	και	συνδυασμένων	

μεταφορών	
− Κατάληψη	κοινοχρήστων	χώρων	από	οχήματα	και	

τραπεζοκαθίσματα	
− Πυκνοδομημένα	κέντρα	Βόλου	και	Ν.	Ιωνίας		που	

δυσχεραίνουν	τον	φυσικό	αερισμό	
− Εμφάνιση	φαινομένου	αστικής	θερμικής	νησίδας	στο	κέντρο	

του	Βόλου,	της	Ν.	Ιωνίας	και	της	περιοχής	των	Παλαιών	

Ευκαιρίες	(O)	 Απειλές	(T)	
− Αξιοποίηση	Εθνικών	και	Κοινοτικών	πόρων	

για	δημιουργία	και	εκσυγχρονισμό	
περιβαλλοντικών	υποδομών	

− Υποχρέωση	εκπόνησης	Σχεδίων	Βιώσιμης	
Αστικής	Κινητικότητας	και	χρηματοδότησής	
τους	από	το	Πράσινο	Ταμείο	

− Ανεπαρκής	χρηματοδότηση	από	την	κεντρική	πολιτεία	για	την	
αντιμετώπιση	περιβαλλοντικών	προβλημάτων	και	κινδύνων	

− Αναμενόμενη	αύξηση	των	θερμών	ημερών	και	νυκτών	λόγω	της	
κλιματικής	αλλαγής	με	δυμενείς	επιπτώσεις	στην	υγεία	των	
κατοίκων	

− Κίνδυνος	περαιτέρω	αύξης	της	ατμοσφαιρικής	ρύπανσης	
− Ανεξέλγκτη	καύση	ακατάλληλων	υλικών	(πχ.	ελαστικών)	

περιμετρικά	της	αστικής	περιοχής	
− Λειτουργία	σταθμού	μεταφόρτωσης	χύδην	φορτίου	(σκράπ)	

στο	λιμένα	της	πόλης	που	επηρεάζει	την	περιοχή	των	Παλαιών	
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Α2.5.1.	Αποτύπωση	Περιβαλλοντικών	Χαρακτηριστικών	σε	επίπεδο	ΠΠ,	ΑΠ		και	Δήμου	

Α2.5.1.1	Δημόσιοι	Χώροι	Πρασίνου	

Σύμφωνα	με	στοιχεία	 της	υπηρεσίας	Πρασίνου	 του	Δήμου,	 το	πράσινο	 των	κοινοχρήστων	 χώρων	
που	υπάρχει	στους	οικισμούς	του	δήμου	διαφοροποιείται	από	περιοχή	σε	περιοχή.		Έτσι,	υπάρχουν	
ορισμένες	 περιοχές	 με	 ικανοποιητικό	 ποσοστό	 πρασίνου	 ανά	 κάτοικο	 και	 άλλες	 με	 χαμηλό	
ποσοστό.	Σε	ότι	αφορά	στους	χώρους	πρασίνου	η	αστική	περιοχή	διαθέτει	περίπου	900	στρέμματα	
χώρων	πρασίνου,	εκ	των	οποίων	400	στρέμματα	στη	ΔΕ	Βόλου	και	τα	υπόλοιπα	500	στη	ΔΕ	Νέας	
Ιωνίας.	 Τα	 400	 στρέμματα	 του	 Βόλου	 κατανέμονται	 σε	 	 238	 χώρους	 που	 περιλαμβάνουν	 πάρκα,	
πλατείες,	οδικοί	κόμβοι,	νησίδες	και	κοινόχρηστους	χώρους.	Αντίστοιχα	τα	500	στρέμματα	της	Νέας	
Ιωνίας	κατανέμονται	σε	88	χώρους.	Το	σύνολο	της	αστικής	περιοχής	διαθέτει	εκτεταμένο	και	πυκνό	
δίκτυο	 δενδροφυτεύσεων	 στα	 πεζοδρόμια	 του	 πολεοδομικού	 ιστού,	 που	 ξεπερνά	 τα	 80.000	
δένδρα.	Το	πράσινο	που	αντιστοιχεί	στην	ΠΠ	αντιστοιχεί	στα	460	στρ.	περίπου.	

Πίνακας 53 Δηµόσιοι χώροι πρασίνου	
	
	

Αστική	Περιοχή		 Περιοχή	παρέμβασης	

Δημόσιοι	χώροι	
πρασίνου	

(στρέμματα)	

	
900	

	
460	

Πηγή:	Στρατηγικό	Σχέδιο	Δ.	Βόλου	2014-2020,	Δ/νση	Πρασίνου	Δ.	Βόλου	
	

Οι	κυριότεροι	αξιόλογοι	χώροι	πρασίνου	και	αναψυχής	βρίσκονται	στην	παραλιακή	ζώνη	και	στη	Ν.	
Ιωνία.	 Οι	 μεγαλύτεροι	 χώροι	 πρασίνου	 και	 αναψυχής	 που	 συναντάμε	 εντός	 της	 περιοχής	
παρέμβασης	 είναι	 αυτοί	 του	 Πεδίου	 Άρεως	 (55	 στρ.),	 του	 Αναύρου	 (47	 στρ.),	 του	 Αγίου	
Κωνσταντίνου	 (20	 στρ.),	 του	 Πολιτιστικού	 Άλσους	 Ν.	 Ιωνίας	 (Ελικοδρόμιο)	 (143	 στρ.)	 και	 της	
πλατείας	Ρήγα	Φεραίου.	

Χάρτης 16 Απεικόνιση των κυριότερων χώρων πρασίνου  στην Αστική Περιοχή και στην Περιοχή Παρέµβασης	

	
Πηγή:	Δήμος	Βόλου,	Ίδια	επεξεργασία	
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Πίνακας 54 Οι κυριότεροι χώροι πρασίνου στην Περιοχή Παρέµβασης	
Περιοχή	παρέμβασης	

	 Στρέμματα	

Πεδίον	Άρεως	 55	στρέμματα	
Πάρκο	Αναύρου	 47	στρέμματα	
Πάρκο	Αγίου	Κωνσταντίνου	 20	στρέμματα	
Πολιτιστικό	Άλσος	Ν.	Ιωνίας	 143	στρέμματα	
Πλατεία	Ρήγα	Φεραίου	 40	στρέμματα	

Πηγή:	Υπηρεσία	Δόμησης	Δήμου	Βόλου	(2016)	
	

Α2.5.1.2	Ελεύθεροι	Κοινόχρηστοι	Χώροι		

Όσον	 αφορά	 στους	 κοινόχρηστους	 και	 δημόσιους	 χώρους,	 καθώς	 και	 στους	 χώρους	 πρασίνου,	
αυτοί	 είναι	 σχετικά	 περιορισμένοι	 στην	 πόλη	 του	 Βόλου	 και	 άνισα	 κατανεμημένοι.	 Βέβαια,	 η	
ανεπάρκεια	 αυτή	αντισταθμίζεται	 στο	 κέντρο	από	 την	 παραθαλάσσια	 ζώνη	από	 την	 περιοχή	 του	
λιμανιού	έως	τον	Άναυρο.	

	

Πίνακας 55 Ελεύθεροι κοινόχρηστοι χώροι	
	
	 Δήμος	Βόλου	 Αστική	Περιοχή	 Περιοχή	παρέμβασης	

Ελεύθεροι	
κοινόχρηστοι	χώροι	
(στρέμματα)	

	
234,051	

	
100	

	
34	

Πηγή:	Υπηρεσία	Δόμησης	Δήμου	Βόλου	(2016)	
	

Χάρτης 17	Απεικόνιση ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων και χώρων πρασίνου στην πόλη του Βόλου	

	
Πηγή:	Υπηρεσία	Δόμησης	Δήμου	Βόλου	(2016)	
	

Επιπρόσθετα,	μέσα	στον	πολεοδομικό	 ιστό	υπάρχουν	διάσπαρτες	πλατείες,	προαύλιοι	 χώροι	 των	
Ιερών	 Ναών	 και	 προαύλιοι	 χώροι	 σχολικών	 μονάδων	 και	 συγκροτημάτων,	 μεγέθους	 3-5	
στρεμμάτων,	 που	 μπορούν	 να	 προσμετρηθούν	 στους	 ελεύθερους	 –	 αδόμητους	 χώρους.	Ωστόσο,	
παραμένει	η	ανάγκη	για	τη	δημιουργία	περισσότερων	πάρκων	και	κοινοχρήστων	χώρων	εντός	του	
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αστικού	 κέντρου.	 Σύμφωνα	 με	 το	 Γενικό	 Πολεοδομικό	 Σχέδιο	 Βόλου	 για	 κάθε	 κατηγορία	
κοινόχρηστου	 –	 κοινωφελούς	 χώρου,	 π.χ.	 πάρκο,	 παιδική	 χαρά,	 πλατεία	 κλπ.,	 υπολογίζονται	 οι	
ανάγκες	σε	γη	βάσει	σταθεροτύπων	και	πληθυσμού	χωρητικότητας.	Από	τους	σχετικούς	πίνακες	της	
μελέτης	αυτής	και	τη	σύγκριση	αποδεκτής	-υφιστάμενης	γης	και	αναγκών,	προκύπτει	ένα	ισοζύγιο,	
το	 οποίο,	 όταν	 είναι	 αρνητικό,	 υποδεικνύει	 το	 έλλειμμα	 που	 πρέπει	 να	 καλυφθεί.	 Ενδεικτικά	
παρατείθεται	ο	παρακάτω	πίνακας,	που	αποδεικνύει	τα	παραπάνω.	

Πίνακας 56 Ισοζύγιο υφιστάµενων κοινόχρηστων χώρων και αναγκών	

	
	

Δήμος	
Βόλου	

Αστική	
Περιοχή	

Περιοχή	Παρέμβασης	
ΠΕ	2	

(Νεάπολη	-	Αγ.	
Ανάργυροι	–	
Διμήνι)	

ΠΕ	3	
(Παλιά	–	Οξυγόνο	–	
Εφτά	Πλατάνια)	

ΠΕ	4	
(Μεταμόρφωση	–	
Άγ.	Νικόλαος	–	
Ανάληψη)	

ΠΕ	11	
(Ευαγγελίστρια)	

ΠΕ	14	
(Αγ.	Βαρβάρα	–	
Άγ.	Νεκτάριος)	

Ισοζύγιο	
(έκταση	σε	
στρέμματα)	

-	 101,21	 129,68	 -3,97	 -57,39	 -31,69	 108,44	

Πηγή:	Γενικό	Πολεοδομικό	Σχέδιο,	ίδια	επεξεργασία	
	

Οι	κυριότεροι	κοινόχρηστοι	χώροι	εντός	της	περιοχής	παρέμβασης,	φαίνονται	στον	πίνακα	και	στον	
χάρτη	που	ακολουθούν	

Πίνακας 57 Οι κυριότεροι ελεύθεροι κοινόχρηστοι  χώροι στην Περιοχή Παρέµβασης	
Περιοχή	παρέμβασης	

	
Τ.μ.	

Πλατεία	Ελευθερίας	 5512,00	τ.μ.	
Πλατεία	Παλαιών	(Μητρ.	Γρηγορίου)	 5467,00	τ.μ.	
Πλατεία	Μεταμορφώσεως	 8058,00	τ.μ.	
Πλατεία	Αγίου	Νικολάου	 4856,00	τ.μ.	
Πλατεία	Αγίων	Αναργύρων	 8386,00	τ.μ.	
Πλατεία	Πανεπιστημίου	 2483,00	τ.μ.	
Πηγή:	Υπηρεσία	Δόμησης	Δήμου	Βόλου	(2016)	
	

Χάρτης 18 Οι κυριότεροι ελεύθεροι κοινόχρηστοι  χώροι στην Αστική Περιοχή και στην Περιοχή Παρέµβασης	

	
Πηγή:	Δήμος	Βόλου,	Ίδια	επεξεργασία	
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Α2.5.1.3	Πεζόδρομοι		

Στο	Βόλο	υπάρχει	σημαντικός	αριθμός	πεζοδρομημένων	δρόμων,	στις	ευρύτερες	περιοχές	των	δύο	
κέντρων	 (Βόλου	 και	Νέας	 Ιωνίας),	 που	μερικώς	ολοκληρώνονται	 με	 τη	μορφή	δικτύου,	 εντός	 της	
περιοχής	παρέμβασης.	Στην	υπόλοιπη	αστική	περιοχή	δεν	προβλέπονται	νέοι	πεζόδρομοι.	Εξάλλου	
το	 κέντρο	 της	 πόλης	 του	 Βόλου,	 χαρακτηρίζεται	 κυρίως	 από	 χρήσεις	 κατοικίας,	 εμπορικές	
δραστηριότητες,	υπηρεσίες	και	σχολεία.	Εκτός	των	βασικών	οδικών	αρτηριών,	όπου	διοχετεύεται	ο	
μεγαλύτερος	 όγκος	 της	 κίνησης	 των	 οχημάτων,	 οι	 δρόμοι	 του	 κέντρου	 παρουσιάζουν	 σημαντικά	
προβλήματα,	 ιδιαίτερα	 σε	 ότι	 αφορά	 στην	 κίνηση	 των	 πεζών.	 Το	 πρόβλημα	 εντείνεται	 με	 τη	
στάθμευση	 των	 οχημάτων	 εκατέρωθεν	 των	 δρόμων	 και	 ιδιαίτερα	 με	 το	 μικρό	 πλάτος	 των	
πεζοδρομίων.	 Πρόκειται	 για	 ιδιαίτερα	 στενούς	 και	 πολυσύχναστους	 δρόμους	 που	 ενώνουν	 το	
εμπορικό	κέντρο	με	το	παραλιακό	μέτωπο.		Η	επέκταση	του	δικτύου	πεζόδρομων	και	δρόμων	ήπιας	
κυκλοφορίας	 στον	 κεντρικό	 αστικό	 ιστό	 έχει	 σκοπό	 τόσο	 την	 αύξηση	 των	 δραστηριοτήτων	 των	
πεζών	όσο	και	την	προσβασιμότητα.	Το	σχέδιο	πόλης	προβλέπει	7,2	χλμ.	πεζοδρόμων	και	σύμφωνα	
με	το	Γενικό	Πολεοδομικό	Σχέδιο	του	Βόλου,	όλοι	χωροθετούνται	εντός	της	περιοχής	παρέμβασης	

	

Χάρτης 19	Απεικόνιση πεζοδρόµων στην πόλη του Βόλου	

	
Πηγή:	Γενικό	Πολεοδομικό	Σχέδιο	Βόλου,	ίδια	επεξεργασία	
	

Α2.5.1.4	Ποδηλατόδρομοι		

Από	το	2006,	τέθηκε	σταδιακά	σε	λειτουργία	δίκτυο	ποδηλατοδρόμων	στο	κέντρο	του	Βόλου.	Είναι	
κατασκευασμένοι	 είτε	 στο	 επίπεδο	 του	 οδοστρώματος	 είτε	 πάνω	 στα	 πεζοδρόμια.	 Η	 λειτουργία	
τους,	αν	και	έχουν	ελλειπή	συντήρηση,	συμβάλλει	στην	ευαισθητοποίηση	των	πολιτών	για	χρήση	
ηπιότερων	 μέσων	 μετακίνησης	 και	 μείωση	 της	 κυκλοφορίας	 των	 μηχανοκίνητων	 οχημάτων.	 Έχει	
ξεκινήσει,	ωστόσο	 σε	 κάποιους	 από	αυτούς,	 κυρίως	 στο	 κέντρο	 της	 πόλης,	 η	 εκτέλεση	 εργασιών	
αναβάθμισης	της	κατασκευής	τους.	Τέλος,	έχει	εκπονηθεί	μελέτη	νέου	δικτύου	ποδηλατοδρόμων	
σε	βασικούς	οδικούς	άξονες	της	πόλης	με	ταυτόχρονη	σύνδεση	των	δύο	αστικών	κέντρων	Βόλου	–	
Νέας	Ιωνίας.	Το	δίκτυο	που	έχει	προβλεφθεί	έχει	επιφάνεια	14	τ.χλμ.	περίπου.	
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Χάρτης 20 Απεικόνιση δικτύου ποδηλατοδρόµων στην πόλη του Βόλου	

	
Πηγή:	Υπηρεσία	Βιώσιμης	Κινητικότητας	Δήμου	Βόλου,	ίδια	επεξεργασία	
	
Χάρτης 21	Απεικόνιση δικτύου ποδηλατόδροµων στην πόλη του Βόλου	

	
Πηγή:	ΣΒΑΚ	–Σχέδιο	Βιώσιμης	Αστικής	Κινητικότητας	Δήμου	Βόλου	
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Α2.5.1.5	Αδιάνοικτοι	Δρόμοι	και	μη	δημιουργημένοι	κοινόχρηστοι	χώροι	που	προβλέπονται	από	

τον	πολεοδομικό	σχεδιασμό	

Όσον	αφορά	στη	ΔΕ	Βόλου,	διαθέτει	εγκεκριμένο	σχέδιο	πόλης	από	το	1930,	γεγονός	από	το	οποίο	
προκύπτει	 ότι	 δεν	 υπάρχουν	 αδιάνοικτοι	 δρόμοι	 ή	 κοινόχρηστοι	 χώροι.	 Ωστόσο	 σημειακά	
υπάρχουν	κάποια	τμήματα	δρόμων,	για	τα	οποία	δεν	έχουν	ολοκληρωθεί	οι	πράξεις	αναλογισμού	
και	 εκκρεμεί	 η	πλήρης	διάνοιξή	 τους.	 Στις	 περιοχές	που	υπάρχουν	περιπτώσεις	μη	διανοιγμένων	
δρόμων	 και	 μη	 διαμορφωμένων	 κοινοχρήστων	 χώρων	 είναι	 αυτές	 με	 νεώτερο	 σχέδιο	 πόλης,	
περιφερειακά	του	κέντρου	και	της	περιοχής	παρέμβασης,	όπως	Παγασές,	Αγία	Παρασκευή,	Βόρειες	
Συνοικίες	

	

Α2.5.1.6	Επικίνδυνα	Κτίρια	

Ο	 αριθμός	 των	 επικινδύνως	 ετοιμόρροπων	 κτιρίων	 που	 έχουν	 χαρακτηριστεί	 από	 την	 Υπηρεσία	
Δόμησης	του	Δήμου	Βόλου,	για	τα	έτη	από	1976	-2016	φαίνονται	στον	πίνακα	που	ακολουθεί.	Είναι	
εμφανής	 η	 αναλογία	 των	 κτιρίων	 αυτών	 που	 βρίσκονται	 μέσα	 στην	 περιοχή	 παρέμβασης,	 σε	
ποσοστό	 περίπου	 47%.	 Ωστόσο,	 κάποια	 από	 αυτά	 είτε	 έχουν	 κατεδαφιστεί,	 είτε	 έχουν	
επισκευαστεί.	 Δεν	 τηρείται	 στην	 υπηρεσία	 αρχείο	 σχετικά	 με	 τις	 κατεδαφίσεις	 των	
χαρακτηρισμένων	 επικίνδυνων	 κτισμάτων,	 όπως	 και	 με	 τις	 εργασίες	 βελτίωσης	 των	 κτισμάτων	
αυτών	μέσω	των	οποίων	αίρεται	η	επικινδυνότητα.			

	

Πίνακας 58 Επικίνδυνα ετοιµόρροπες κατασκευές 

Έτος	
Εντός	

Αστικής	
Περιοχής	
(ΑΠ)	

Εντός	
Περιοχής		

Παρέμβασης	
(ΠΠ)	

%	 Έτος	
Εντός	

Αστικής	
Περιοχής	
(ΑΠ)	

Εντός	
Περιοχής		

Παρέμβασης	
(ΠΠ)	

%	

1976	 9	 6	 66,6	 1997	 5	 2	 40	

1977	 4	 3	 25	 1998	 2	 1	 50	

1978	 12	 3	 25	 1999	 3	 1	 33,3
3	

1979	 14	 9	 64,28	 2000	 1	 -	 0	

1980	 8	 5	 62,5	 2001	 4	 2	 50	

1981	 9	 5	 55,55	 2002	 1	 1	 100	

1982	 -	 -	 -	 2003	 1	 -	 0	

1983	 7	 -	 0	 2004	 1	 -	 0	

1984	 9	 6	 66,66	 2005	 1	 -	 0	

1985	 11	 4	 36,36	 2006	 -	 -	 0	

1986	 6	 4	 66,66	 2007	 1	 -	 0	

1987	 -	 -	 -	 2008	 1	 -	 0	

1988	 2	 1	 50	 2009	 2	 -	 0	

1989	 3	 -	 0	 2010	 3	 -	 0	

1990	 1	 1	 100	 2011	 5	 1	 20	

1991	 6	 2	 33,33	 2012	 2	 1	 50	

1992	 2	 -	 0	 2013	 3	 1	 33,3
3	
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Έτος	
Εντός	

Αστικής	
Περιοχής	
(ΑΠ)	

Εντός	
Περιοχής		

Παρέμβασης	
(ΠΠ)	

%	 Έτος	
Εντός	

Αστικής	
Περιοχής	
(ΑΠ)	

Εντός	
Περιοχής		

Παρέμβασης	
(ΠΠ)	

%	

1993	 3	 3	 100	 2014	 14	 7	 50	

1994	 10	 6	 60	 2015	 25	 12	 48	

1995	 4	 2	 50	 2016	 18	 10	 55,5
5	

1996	 5	 4	 80	 	 	 	 	
Πηγή:	Υπηρεσία	Δόμησης	Δήμου	Βόλου,	ίδια	επεξεργασία 
	

Α2.5.1.7	Εγκαταλελειμμένα	/	κενά	κτίρια		

Όσον	αφορά	στα	εγκαταλελειμμένα/κενά	κτίρια	δεν	υπάρχουν	διαθέσιμα	στοιχεία	

	

Α2.5.1.8	Κατανάλωση	ενέργειας		

H	συνολική	κατανάλωση	ενέργειας	από	σχολικά	κτίρια,	οχήματα	του	Δήμου	Βόλου	και	της	ΔΕΥΑΜΒ	
ανέρχεται	σε	4.083	toe	και	αποτελεί	περίπου	το	3,75%	της	συνολικής	κατανάλωσης	ενέργειας	στην	
ευρύτερη	περιοχή	του	Βόλου.	Ο	οδοφωτισμός	αποτελεί	την	πιο	ενεργοβόρα	κατηγορία	με	ποσοστό	
συμμετοχής	περίπου	το	38%	αυτής	της	κατανάλωσης	(1.056	toe),	η	λειτουργία	των	εγκαταστάσεων	
της	 ΔΕΥΑΜΒ	αποτελεί	 περίπου	 το	 26%	 (1.075	 toe),	 τα	 δημοτικά	 κτίρια	 το	 10%	 (414	 toe),	 ενώ	 τα	
σχολικά	 κτίρια	 αποτελούν	 περίπου	 το	 18%	 (744	 toe).	 Σύμφωνα	 με	 στοιχεία	 των	 Υπηρεσιών	 του	
Δήμου,	 το	 έτος	 2007	 καταναλώθηκαν	 σε	 δημοτικά	 κτίρια,	 σχολεία	 και	 εγκαταστάσεις	 6.533.066	
kWh.	 Ο	 Δήμος	 Βόλου	 καταναλώνει	 ηλεκτρική	 ενέργεια	 για	 το	 φωτισμό	 των	 οδών	 και	 των	
κοινοχρήστων	 χώρων	 του	 Δήμου.	 Σύμφωνα	 με	 τα	 τιμολόγια	 ηλεκτρικής	 ενέργειας,	 ενδεικτικά	 το	
2007	 μετρήθηκαν	 και	 χρεώθηκαν	 18.154.430	 kWh	 ηλεκτρικής	 ενέργειας	 για	 οδοφωτισμό	 και	 για	
φωτισμό	των	κοινοχρήστων	χώρων	του	Δήμου.	

	

Πίνακας 59 Κατανάλωση ενέργειας 

Κτίρια	 Κατανάλωση	(kWh)	

Δημοτικά	Κτίρια	 4.809.185	
Σχολικά	κτίρια	 1.723.881	

Οδοφωτισμός	 18.154.430	
Πηγή:	Υπηρεσία	Δόμησης	Δήμου	Βόλου 
	

Α2.5.1.9	Δυνατότητα	μετακίνησης	

o Αστικές	συγκοινωνίες	

Οι	κάτοικοι	του	Π.Σ.	Βόλου	εξυπηρετούνται	για	τις	μετακινήσεις	τους	στην	πόλη	μέσω	των	γραμμών	
αστικής	 συγκοινωνίας	 του	 Κ.Τ.Ε.Α.Λ.	 Βόλου.	 Συγκεκριμένα,	 από	 την	 περιοχή	 παρέμβασης	
διέρχονται	και	οι	δεκαέξι	(16)	γραμμές	που	κινούνται	στην	πόλη.	Η	συχνότητα	είναι	ικανοποιητική	
για	τις	πιο	κεντρικές	περιοχές.	Ο	κεντρικός	σταθμός	των	αστικών	λεωφορείων	βρίσκεται	στο	δυτικό	
τμήμα	της	πόλης,	κοντά	στην	είσοδο,	δίπλα	στο	σταθμό	υπεραστικών	λεωφορείων.	
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Χάρτης 22 Απεικόνιση διαδροµών αστικού λεωφορείου στην πόλη του Βόλου	

	
Πηγή:	www.astikovolou.gr,	ίδια	επεξεργασία	
	

Πίνακας 60 Τα δροµολόγια του Αστικού ΚΤΕΛ Βόλου 

Γραμμές	Λεωφορείων	

Νο	1	 Άναυρος-Ν.Ιωνία	(Πέτρου	&	Παύλου)	 Νο	6	 Δημητριάδος-Σόλωνος-Αλυκές	

Νο	2	 Αφετηρία-Αμπελόκηποι	 Νο	6	 Δημητριάδος-Σόλωνος-	Άγιος	Στέφανος	

Νο	3	 Άναυρος-Ν.	Δημητριάδα-Ν.Ιωνία	(ΜΕΤΚΑ)	 Νο	7	 Αφετηρία-Άλλη	Μεριά/Ανακασιά	

Νο	4	 Αφετηρία-Αηδονοφωλιές	(Άνω	Βόλος)		 Νο	8	 Αφετηρία-Διμήνι	

Νο	5	 Αφετηρία-Κατηχώρι/	Σταγιάτες	 Νο	9	 Αφετηρία-Χιλιαδού	

Νο	6	 Αφετηρία-Άγιος	Ονούφριος	 Νο	10	 Αφετηρία-Μελισσάτικα	

Νο	7	 Αφετηρία-Τέρμα	Λεχώνια	 Νο	11	 Αφετηρία-Κοιμητήριο	

Νο	8	 Αφετηρία-Πλατανίδια	 Νο	15	 Άναυρος-Παλαιά	

Πηγή:	ΚΤΕΛ	Βόλου	
	

Χάρτης 23	Απεικόνιση γραµµών αστικών συγκοινωνιών στην πόλη του Βόλου	

	
Πηγή:	ΣΒΑΚ	Δήμου	Βόλου	
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Επίσης	από	το	Δεκέμβριο	του	2014,	έχουν	εφαρμοστεί	νέες	κυκλοφοριακές	ρυθμίσεις	στο	κέντρο	
της	 πόλης,	 στην	 περιοχή	 παρέμβασης,	 που	 περιλαμβάνουν	 μέτρα	 όπως	 η	 λειτουργία	
λεωφορειολωρίδων	 κατά	 μήκος	 των	 οδικών	 αρτηριών	 Ιάσονος	 και	 Δημητριάδος,	 η	 χωροθέτηση	
θέσεων	 φορτοεκφόρτωσης	 και	 η	 χωροθέτηση	 νέων	 θέσεων	 στάθμευσης	 δικύκλων	 που	 έχουν	
ανακουφίσει	 αισθητά	 το	 πρόβλημα	 της	 κυκλοφοριακής	 ροής	 των	 οχημάτων	 και	 της	 μετακίνησης	
των	 πεζών.	 Οι	 λεωφορειόδρομοι	 ειδικότερα,	 εξυπηρετούν	 αποκλειστικά	 τα	 Μέσα	 Μαζικής	
Μεταφοράς,	 τα	 ταξί	 καθώς	 και	 τα	 περιστατικά	 εκτάκτου	 ανάγκης	 (ασθενοφόρα,	 πυροσβεστικά	
οχήματα).	

	

o Υπεραστικές	συγκοινωνίες	

Η	περιοχή	του	Π.Σ.	Βόλου	εξυπηρετείται	με	δίκτυο	υπεραστικών	συγκοινωνιών,	μέσω	του	οποίου	
συνδέεται	 με	 τακτικά	 δρομολόγια	 με	 την	 Αθήνα	 και	 τη	 Θεσσαλονίκη	 αλλά	 και	 άλλες	 πόλεις	 της	
Ελλάδας.	 Τέλος,	 μέσω	 του	 δικτύου	 των	 υπεραστικών	 συγκοινωνιών	 συνδέεται	 ο	 Βόλος	 με	 τους	
υπόλοιπους	 οικισμούς	 του	 νομού.	 Ο	 κεντρικός	 σταθμός	 υπεραστικών	 λεωφορείων	 του	 Βόλου	
(Κ.Τ.Ε.Λ.	 Μαγνησίας)	 βρίσκεται	 στη	 δυτική	 είσοδο	 της	 πόλης,	 δίπλα	 στο	 σταθμό	 αστικών	
λεωφορείων,	 και	 σε	 μικρή	 απόσταση	 από	 το	 σιδηροδρομικό	 σταθμό	 και	 το	 λιμάνι,	 εντός	 της	
περιοχής	 παρέμβασης.	 Επίσης	 από	 την	 περιοχή	 παρέμβασης	 διέρχονται	 όλες	 οι	 γραμμές	 του	
υπεραστικού	ΚΤΕΛ	που	εξυπηρετεί	το	οδικό	δίκτυο	του	Πηλίου		

	

o Σιδηροδρομικό	δίκτυο	

Ο	 Δήμος	 Βόλου	 εξυπηρετείται	 σιδηροδρομικά	 τόσο	ως	 προς	 την	 επιβατική	 όσο	 και	 ως	 προς	 την	
εμπορευματική	 του	 κίνηση	 από	 το	 σιδηροδρομικό	 δίκτυο	 που	 υπάρχει	 στα	 όρια	 του	 δήμου	 και	
συνδέει	την	περιοχή	καταρχήν	με	τη	Λάρισα	και	στη	συνέχεια	με	την	υπόλοιπη	χώρα.	Ο	κεντρικός	
σιδηροδρομικός	σταθμός	 του	Βόλου	είναι	 χωροθετημένος	στο	δυτικό	 τομέα	της	πόλης,	 εντός	 της	
περιοχής	 παρέμβασης	 και	 σε	 μικρή	 απόσταση	 από	 το	 λιμάνι	 και	 το	 σταθμό	 των	 υπεραστικών	
λεωφορείων.	 Σημαντικό	 πρόβλημα	 λειτουργικό,	 ασφάλειας	 αλλά	 και	 αισθητικό	 δημιουργεί	 η	
διέλευση	 της	 γραμμής	από	 τις	 δυτικές	 και	βόρειες	περιοχές	 της	Ν.	 Ιωνίας	 και	στη	συνέχεια	 κατά	
μήκος	 της	 οδού	 Βυζαντίου–Ιερολοχιτών,	 μέχρι	 την	 είσοδό	 της	 στο	 χώρο	 του	 σιδηροδρομικού	
σταθμού	

	

o Λιμενικές	υποδομές	

Το	λιμάνι	του	Βόλου	αποτελεί	ένα	από	τα	μεγαλύτερα	λιμάνια	της	χώρας	και	είναι	το	κυριότερο	σε	
επίπεδο	 Κεντρικής	 Ηπειρωτικής	 Ελλάδας,	 που	 συνδέεται	 με	 το	 βασικό	 οδικό	 και	 σιδηροδρομικό	
δίκτυο	 της	 χώρας.	 Πρόκειται	 για	 εμπορικό	 και	 τουριστικό	 λιμάνι,	 το	 οποίο	 διαχειρίζεται	 ο	
Οργανισμός	 Λιμένος	 Βόλου	 (Ο.Λ.Β.)	 Α.Ε.	 Το	 κυρίως	 λιμάνι,	 στο	 μέτωπο	 της	 πόλης	 του	 Βόλου,	
λειτουργεί	 σήμερα	 ως	 κύρια	 θαλάσσια	 πύλη	 ακτοπλοϊκής	 σύνδεσης	 της	 Κεντρικής	 Ηπειρωτικής	
Ελλάδας	με	 τις	 Βόρειες	 Σποράδες.	 Υπάρχει	 ζήτημα	αισθητικής	 και	 λειτουργικής	αναβάθμισης	 της	
ευρύτερης	ζώνης	του	λιμένα,	καθώς	και	σχετικός	σχεδιασμός.		

Για	 τον	Λιμένα	Βόλου	υπάρχει	 εγκεκριμένο	Master	 Plan,	 που	προβλέπει	 σημαντικές	 αλλαγές	 στη	
χωροθέτηση	 των	 δραστηριοτήτων	 του	 κεντρικού	 λιμανιού,	 οι	 οποίες	 θα	 διαχωρίσουν	 την	
τουριστική	από	την	εμπορική	κίνηση	και	θα	απομακρύνουν	από	το	κέντρο	τις	ιδιαίτερα	ρυπογόνες	
δραστηριότητες	του	σκραπ	και	των	χύδην	φορτίων.	
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Τέλος,	 εντός	 του	 χώρου	 του	 λιμανιού	 υπάρχει	 και	 ένα	 αλιευτικό	 καταφύγιο,	 στην	 περιοχή	 των	
Παλαιών	 (απέναντι	 από	 την	 πλατεία	 του	 Δημαρχείου)	 συνδυασμένο	 με	 την	 ιχθυαγορά.	
Οργανωμένοι	 τουριστικοί	 λιμένες,	 δηλαδή	 μαρίνες,	 δεν	 υπάρχουν.	 Τα	 σκάφη	 αναψυχής	
ελλιμενίζονται	στο	λιμάνι	του	Βόλου	

Χάρτης 24 Απεικόνιση των βασικών σταθµών µεταφορικών υποδοµών	

	
	Πηγή:	Δήμος	Βόλου,	Ίδια	επεξεργασία	
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Α2.5.2.	Ανάλυση	SWOT	της	ΠΠ	αναφορικά	με	τα	Περιβαλλοντικά		Χαρακτηριστικά	της	
Πίνακας 61 SWOT Περιβαλλοντικών Χαρακτηριστικών	

Περιβαλλοντικά	Χαρακτηριστικά		
Περιοχής	Παρέμβασης	

Ισχυρά	Σημεία	(S)	 Αδύναμα	Σημεία	(W)	
− Ύπαρξη	δικτύου	πεζοδρόμων.	
− Ύπαρξη	δικτύου	ποδηλατοδρόμων	και	προώθηση	

ποδηλάτου.		
− Ύπαρξη	λεωφορειοδρόμων	
− Ικανοποιητική	εξυπηρέτηση	από	τις	λεωφορειακές	

γραμμές	του	αστικού	ΚΤΕΛ	στο	κέντρο	της	ΠΠ		
− Ύπαρξη	Σχεδίου	Δράσης	Αειφόρου	Ενέργειας	(Σ.Δ.Α.Ε.)	

στο	πλαίσιο	του	Συμφώνου	των	Δημάρχων.	
− Χρήση	φυσικού	αερίου	αντί	για	πετρέλαιο	σε	πολλά	

δημοτικά	κτίρια.	
− Ύπαρξη	μελέτης	ενεργειακού	αποτυπώματος	δημοτικών	

κτιρίων	
− Σημαντικό	απόθεμα	αξιόλογων	και	διατηρητέων	κτιρίων	

ιδιοκτησίας	του	δήμου	και	δυνατότητα	αξιοποίησής	τους	
− Ύπαρξη	δύο	μεγάλων	χώρων	πρασίνου	–	πάρκων	στα	

δύο	άκρα	της	πόλης	
− Αξιοποίηση	τμημάτων	της	χερσαίας	ζώνης	του	λιμένα	

από	το	δήμο.	

− Ανεπαρκής	περιβαλλοντική	συνείδηση	
− Αυξημένη	ατμοσφαιρική		ρύπανση,	ιδιαίτερα	στο	κέντρο	

του	Βόλου	και	στην	περιοχή	των	Παλαιών	
− Ηχορύπανση	στις	κεντρικές	περιοχές	της	ΠΠ	
− Ελλιπή	γεωμετρικά	χαρακτηριστικά	του	υφιστάμενου	

οδικού	δικτύου	σε	σχέση	με	τα	λειτουργικά	του	
χαρακτηριστικά	

− Αύξηση	των	αναγκών	συντήρησης	του	οδικού	δικτύου	
− Μη	ολοκληρωμένα	δίκτυα	πεζοδρόμων	και	

ποδηλατοδρόμων	
− Εμπόδια	στην	κίνηση	των	πεζών	και	των	ποδηλάτων	(λόγω	

καταπατήσεων)	
− Μη	επαρκής	χρήση	της	δημόσιας	συγκοινωνίας	από	όλους	

τους	κατοίκους	
− Περιορισμένη	εφαρμογή	της	πολυτροπικής	βιώσιμης	

κινητικότητας	
− Δεν	υπάρχει	πρόσφατη	κυκλοφοριακή	μελέτη	
− Μονοκεντρική	πολεοδομική	οργάνωση	με	ισχυρή	εστίαση	

στο	ιστορικό	κέντρο	του	Βόλου	
− Αρκετά	πυκνοδομημένο	του	Βόλου	και	της	Ν.	Ιωνίας	με	

σχετικά	χαμηλό	ποσοστό	δημόσιου	χώρου	συγκριτικά	με	τις	
υπόλοιπες	περιοχές	

− Υψηλός	αριθμός	κτιρίων	με	μεγάλη	ηλικία	κατασκευής	
− Μεγάλες	ενεργειακές	καταναλώσεις	και	θερμικές	απώλειες	

λόγω	της	παλαιότητας	των	κτιρίων	
− Μη	χρήση	ΑΠΕ	στα	δημοτικά	κτίρια	και	εγκαταστάσεις	
− Μικρή	εφαρμογή	βιοκλιματικού	σχεδιασμού	μέχρι	σήμερα	
− Έλλειμμα	κοινοχρήστων	χώρων,	χώρων	πρασίνου	και	

οργανωμένων	περιοχών	αναψυχής	
− Μη	αξιοποίηση	του	μεγάλου	χώρου	πρασίνου	στο	Πεδίο	του	

Άρεως	
− Έλλειψη	στρατηγικού	σχεδίου	αξιοποίησης	αξιόλογων	και	

διατηρητέων	κτιρίων	ιδιοκτησίας	του	δήμου.	

Ευκαιρίες	(O)	 Απειλές	(T)	
− Αξιοποίηση	Εθνικών	και	Κοινοτικών	πόρων	για	τη	

δημιουργία	και	τον	εκσυγχρονισμό	περιβαλλοντικών	
υποδομών	

− Αυξανόμενη	χρηματοδότηση	έργων	για	τη	χρήση	Α.Π.Ε.	
από	το	Ε.Σ.Π.Α.	ή	άλλες	πηγές	

− Αξιοποίηση	χρηματοδοτήσεων	για	παρεμβάσεις	
εξοικονόμησης	ενέργειας	σε	υπάρχοντα	κτίρια	του	
δήμου	με	μονώσεις	και	κατάλληλο	εξοπλισμό	(έξυπνα	
κτίρια)	

− Αναμενόμενη	χρηματοδότηση	για	εκπόνηση	Σχεδίου	
Βιώσιμης	Αστικής	Κινητικότητας	από	το	Πράσινο	Ταμείο	

− Δυνατότητα	ανάπτυξης	συνδυασμένων	μεταφορών	
(Αεροδρόμιο	–	Λιμάνι	–	Ο.Σ.Ε.)	και	σύνδεσή	τους	με	την	
πόλη	και	με	περιοχές	ανάπτυξης	παραγωγικών	
δραστηριοτήτων	(π.χ.	ΒΙ.ΠΕ.).	

− Ύπαρξη	Master	Plan	Λιμένος	Βόλου	για	την	
αναδιοργάνωση	της	λιμενικής	ζώνης	και	ύπαρξη	
εγκεκριμένων	περιβαλλοντικών	όρων.	

− Δυνατότητα	σξιοποίησης	του	παραλιακού	μετώπου	με	
όρους	αστικής	σύνθεσης	και	σύνδεσής	του	με	τον	αστικό	
ιστό	

− Δυνατότητα	ανάπτυξης	συνεργασιών	με	το	
Πανεπιστήμιο	Θεσσαλίας	και	άλλους	φορείς	της	
περιοχής	(π.χ.	Ι.Ε.Τ.Ε.Θ.,	Τ.Ε.Ε.	Μαγνησίας)	

− Περαιτέρω	αύξηση	της	ατμοσφαιρικής	ρύπανσης	
− Περιορισμένη	χρηματοδότηση	για	κυκλοφοριακά	έργα	και	

μελέτες	
− Ανεπαρκής	χρηματοδότηση	για	έργα	συντήρησης	του	

δημοτικού	οδικού	δικτύου	
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Α3.	Κατευθύνσεις	-	Προβλέψεις	από	εγκεκριμένα	πλαίσια	χωροταξικού	

πολεοδομικού	σχεδιασμού	για	την	ΠΠ	

	

Χωροταξικές	πολιτικές	

Όπως	 προκύπτει	 από	 το	 υπό	 έγκριση	 Γενικό	 Πολεοδομικό	 Σχέδιο	 Δήμου	 Βόλου,	 στην	 περιοχή	
παρέμβασης	το	ποσοστό	δομημένης	περιοχής	είναι	στο	80%.	

Για	 την	 οργάνωση	 των	 χρήσεων	 γης	 και	 τις	 κεντρικές	 λειτουργίες	 το	 ΓΠΣ	 προτείνει	 	 ένα	 ισχυρό	
κέντρο	 στο	 Βόλο	 (που	 ξεκινά	 από	 το	 παραλιακό	 μέτωπο	 και	 επεκτείνεται	 σταδιακά	 κατά	 μήκος	
παράλληλων	οδικών	αξόνων	προς	το	εσωτερικό),	ένα	συμπληρωματικό	ισχυρό	κέντρο	στη	Ν.	Ιωνία	
στην	περιοχή	 Στρατοπέδου	 Γεωργούλα,	 οριακά	 εκτός	περιοχής	παρέμβασης.	 	 Ειδικότερα,	 για	 την	
πόλη	 του	 Βόλου	 (περιοχή	 με	 παλαιό	 σχέδιο)	 διατηρείται	 ο	 καθορισμός	 των	 οικοδομικών	
τετραγώνων	με	χρήση	πολεοδομικού	κέντρου	όπως	αυτά	καθορίσθηκαν	με	την	ΑΠΝΜ	4608/1995	
(ΦΕΚ	 669/Δ/1995).	 Σχηματικά,	 τα	 εν	 λόγω	 τετράγωνα	 καταλαμβάνουν	 μια	 ενιαία	 περιοχή	
παράλληλα	 με	 την	 παραλία,	 με	 κάποια	 ιδιαίτερη	 πύκνωση	 στο	 τμήμα	 μεταξύ	 Δημαρχείου	 και	
Πλατείας	Ελευθερίας.	Το	κέντρο	αυτό	επεκτείνεται	στο	εσωτερικό	του	Βόλου,	με	κύριους	άξονες	τις	
οδούς	Βενιζέλου	και	Κ.	Καρτάλη.	Μια	ακόμη	επέκταση	του	κέντρου	καταγράφεται	ανατολικά	του	
σιδηροδρομικού	σταθμού,	με	άξονα	 την	οδό	2ας	Νοεμβρίου	προς	 τη	Ν.	 Ιωνία,	 και	 κατάληξη	στο	
Στρατόπεδο.	 Διατηρείται,	 επίσης,	 ο	 καθορισμός	 των	 οικοδομικών	 τετραγώνων	 της	 ΑΠΝΜ	
4608/1995	που	έχουν	χρήση	‘ενισχυμένης’	γενικής	κατοικίας	και	μπορούν	να	θεωρηθούν	λόγω	των	
επιτρεπόμενων	 χρήσεων	 ως	 τοπικά	 κέντρα,	 δεδομένου,	 μάλιστα	 ότι	 στις	 περισσότερες	 Στη	 Νέα	
Ιωνία	 προτείνεται	 η	 αξιοποίηση	 τμήματος	 του	 υφιστάμενου	 στρατοπέδου	 με	 χρήσεις	
πολεοδομικού	 κέντρου,	 ενώ	 το	 υπόλοιπο	 τμήμα	 χαρακτηρίζεται	 ως	 χώρος	 αστικού	 πρασίνου.	 Οι	
λειτουργίες	αυτές	συμπληρώνουν	το	υφιστάμενο	Δημοτικό	Πολιτιστικό	Πάρκο,	το	νεκροταφείο	και	
βορειότερα,	τις	αθλητικές	εγκαταστάσεις,	όπου	βρίσκονται	το	Αθλητικό	Κέντρο.	Προκύπτει	έτσι	μια	
συγκέντρωση	 ιδιαίτερα	 σημαντικών	 κεντρικών	 και	 κοινωφελών	 λειτουργιών	 στην	 ‘καρδιά’	 της	Ν.	
Ιωνίας,	 με	 υπερτοπική	 εμβέλεια.	 Η	 οδική	 πρόσβαση	 στο	 Νέο	 Κέντρο	 εξασφαλίζεται	 από	 την	
Περιφερειακή	Οδό	μέσω	των	κόμβων	Μελισσάτικων,	Πανθεσσαλικού	και	Φυτόκου.		
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Α4.	Σύνοψη	υφιστάμενων	στρατηγικών	και	πολιτικών	που	σχετίζονται	με	

την	περιοχή	παρέμβασης	(τοπικές,	περιφερειακές	ή	εθνικές)	και	

συμβατότητα	τους	με	το	ΠΕΠ	

Πίνακας 62 Υφιστάµενες στρατηγικές και πολιτικές	

ΑΞΟΝΕΣ-ΜΕΤΡΑ-
ΣΤΟΧΟΙ		
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ		
Δήμου	Βόλου	2015-19		
που	θα	επικεντρωθεί	η	
πρόταση	

ΑΞΟΝΑΣ	1:	Περιβάλλον	και	Ποιότητα	Ζωής	
ΜΕΤΡΟ	1.1	Φυσικό	Περιβάλλον	
ΜΕΤΡΟ	1.2	Οικιστικό	Περιβάλλον	
ΜΕΤΡΟ	1.3	Υποδομές-Δίκτυα	
ΑΞΟΝΑΣ	2:	Κοινωνική	Πολιτική	–	Παιδεία	–	Πολιτισμός	–	Αθλητισμός		
ΜΕΤΡΟ	2.2	Κοινωνική	Ανάπτυξη,	Μέριμνα	και	Ενσωμάτωση	
ΣΤΟΧΟΣ	2.2.1		Οργάνωση	και	παροχή	υπηρεσιών	κοινωνικής	υποστήριξης	και	

αντιμετώπιση	ζητημάτων	κοινωνικής	ενσωμάτωσης	όσων	βιώνουν	
ή	απειλούνται	από	κοινωνικό	αποκλεισμό	

ΣΤΟΧΟΣ	2.2.2		Αναβάθμιση	υπαρχουσών	και	δημιουργία	νέων	δομών	και	
υποδομών	κοινωνικής	μέριμνας	για	την	παροχή	υπηρεσιών	
πρόνοιας	

ΜΕΤΡΟ	2.3	Κοινωνική	Αλληλεγγύη	και	Αντιμετώπιση	της	Φτώχειας	
ΣΤΟΧΟΣ	2.3.1		Ανάπτυξη	δομών-υπηρεσιών-δράσεων	για	την	καταπολέμηση	της	

φτώχειας	και	του	κοινωνικού	αποκλεισμού	
ΜΕΤΡΟ	2.4	Ανθρώπινα	Δικαιώματα	και	Ισότητα	
ΣΤΟΧΟΣ	2.4.1		Προώθηση	της	ισότητας	και	των	ανθρωπίνων	δικαιωμάτων,	

αντιμετώπιση	φαινομένων	ρατσισμού	
ΑΞΟΝΑΣ	3:	Τοπική	Οικονομία	–	Απασχόληση	
ΜΕΤΡΟ	3.1	Τοπική	Οικονομική	Ανάπτυξη	
ΜΕΤΡΟ	3.2	Τουρισμός	
ΜΕΤΡΟ	3.3	Απασχόληση	&	Ανάπτυξη	Ανθρώπινου	Δυναμικού	

Άλλες	δράσεις	του		
ΠΕΠ	Θεσσαλίας	

Συνέργεια	με	έργα	του	ΘΣ	8	και	9	που	δεν	εντάσσονται	άμεσα	στην	
στρατηγική	της	ΟΧΕ,	όπως	οι	θερμοκοιτίδες,	το	πρόγραμμα	εγγύηση	για	
την	νεολαία,	τα	κέντρα	Κοινότητας,	τα	ΚΕΔΗΦ,	κτλ	

Δράσεις	Τομεακών	&	
Εθνικών	Προγραμμάτων		

− Πρόγραμμα	Ανθρωπιστικής	Κρίσης	και	Ελάχιστου	Εγγυημένου	
εισοδήματος	(από	το	2017)	

− Δράσεις	του	Θεματικού	στόχου	11	που	αφορούν	την	βελτίωση	της	
διοικητικής	ικανότητας	του	δημόσιου	και	ευρύτερα	δημόσιου	τομέα	

Δράσεις	Ε.Ε.	
− ΤΕΒΑ/FEAD	
− Erasmus+,	προγράμματα	υποδοχής	νέων	εθελοντών	EVS	
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Α5.	Ολοκληρωμένα	Προγράμματα	που	υλοποιήθηκαν	στην	ΠΠ	την	

τελευταία	δεκαπενταετία	

Την	τελευταία	15ετία,	έχουν	υλοποιηθεί	σημαντικά	έργα	αστικών	παρεμβάσεων	ολοκληρωμένου	
χαρακτήρα	από	το	Δήμο	Βόλου	(πρ.	Δήμοι	Βόλου	και	Ν.	Ιωνίας).	Το	μεγαλύτερο	γνωστό	τέτοιο	έργο	
που	ολοκληρώθηκε	το	2000	ήταν	η	Κοινοτική	πρωτοβουλία	URBAN	στο	Βόλο	και	στη	Ν.	Ιωνία	που	
άφησε	 στην	 πόλη	 σημαντικές	 κοινωνικές	 δομές	 και	 υπηρεσίες,	 αλλά	 και	 έργα	 υποδομής	 όπως	 η	
αποκατάσταση	 του	 κεραμοποιείου	 Τσαλαπάτα	 στο	 Βόλο,	 το	Μεταξουργείο	 στη	Ν.	 Ιωνία,	 κτλ.	 Τα	
Αστικά	Ολοκληρωμένα	της	τρίτης	προγραμματικής	περιόδου	θεωρήθηκαν	καλές	πρακτικές,	ενώ	η	
συμμετοχή	 (πρ.	 Δήμος	 Ν.	 Ιωνίας)	 της	 πόλης	 στο	 πιλοτικό	 Fast	 Track	 σχέδιο	 URBAMECO	 άφησε	
ιδιαίτερα	 θετικές	 εντυπώσεις	 σε	 επίπεδο	 Ευρωπαϊκής	 Επιτροπής	 	 Η	 εφαρμογή	 των	 έργων	 έχει	
εξοπλίσει	 την	 πόλη	 με	 τεχνογνωσία	 και	 στελεχιακό	 δυναμικό	 παρακολούθησης	 έργων	 τέτοιου	
χαρακτήρα	όπως	φαίνεται	και	στην	περιγραφή	πιο	κάτω.	

Πίνακας 63 Ολοκληρωµένα Προγράµµατα που υλοποιήθηκαν στην ΠΠ 
 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ	ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ	URBAN	Ι	
1994-1999		

‘ΒΟΛΟΣ	-	ΝΕΑ	ΙΩΝΙΑ’	
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ	–	ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ	

ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ	ΚΑΙ	ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ	
ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ	ΒΟΛΟΥ	–	Ν.ΙΩΝΙΑΣ	

Παρεμβάσεις	σε	αστικές	συνοικίες	σε	κρίση,	που	
είχαν	υψηλό	ποσοστό	ανεργίας,	κακής	ποιότητας	
υποδομές,	κακές	συνθήκες	κατοικίας	και	έλλειψη	

κοινωνικού	εξοπλισμού	

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	
Η	πρωτοβουλία	URBAN	απευθύνονταν	σε	αστικές	συνοικίες	που	βρίσκονταν	σε	κρίση	δηλαδή	σε	περιοχές	των	πόλεων	
περιορισμένης	έκτασης	που	αντιμετώπιζαν	προβλήματα	υποβάθμισης.	Επιλέξιμες	περιοχές	ήταν	οι	συνοικίες	που	είχαν	
υψηλό	ποσοστό	ανεργίας,	κακής	ποιότητας	υποδομές,	κακές	συνθήκες	κατοικίας	και	έλλειψη	κοινωνικού	εξοπλισμού.	Η	
πρωτοβουλία	URBAN	επιδίωξε	μια	ολοκληρωμένη	προσέγγιση	αλλά	με	‘εδαφική’	διάσταση,	η	οποία	συνδύαζε	δράσεις	
αστικής	 ανάπλασης	 με	 ενέργειες	 για	 το	 ανθρώπινο	 δυναμικό	 –	 τις	 κοινωνικά	 αποκλεισμένες	 κοινωνικές	 ομάδες	 κάθε	
συγκεκριμένης	περιοχής	
ΔΡΑΣΕΙΣ	
− Πολιτιστικό-Πολυλειτουργικό	κέντρο,	με	χρήσεις	όπως:	Χειροτεχνικά		εργαστήρια,	Βιομηχανικό		Μουσείο,	Αίθουσες	

Εκθέσεων,	 Εμπορικά	 εκθετήρια,	 Χώροι	 Πολιτιστικών	 δραστηριοτήτων	 και	 Αναψυχής	 στο	 πρώην	 Κεραμοποιείο	
Τσαλαπάτα	στο	Βόλο	

− Κέντρο	Νεολαίας	και	Άθλησης	στο	πρώην	Κλωστοϋφαντουργείο	Αδαμόπουλου	στο	Βόλο	
− Κέντρο	 Δημιουργικής	 Απασχόλησης	 ΑμεΑ	 στο	 πρώην	 εργοστάσιο	 στρυχνόκαρπου	 του	 Υπ.	 Γεωργίας	 στα	 Παλαιά	

Βόλου	
− Κέντρο	Ενεργειακών	Εφαρμογών	στο	πρώην	Απεντομωτήριο	στα	Παλαιά	στο	Βόλο	
− Πεζοδρόμηση	της	οδού	Ρήγα	Φεραίου	στο	Βόλο	
− Πολιτιστικό	Κέντρο	στο	πρώην	Μεταξουργείο	στη	Νέα	Ιωνία	
− Κέντρο	 Στήριξης	 Αδύνατων	 Ομάδων	 και	 Κέντρο	 Προσφύγων,	 ενοποίηση	 ελεύθερων	 χώρων	 και	 διαμόρφωση	

πλατειών	στα	Προσφυγικά	στη	Νέα	Ιωνία	
− Προγράμματα	κατάρτισης	ανέργων,	νέων	και	γυναικών	
− Προγράμματα	ενίσχυσης	της	επιχειρηματικότητας	και	υποστήριξης	της	απασχόλησης	
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ΠΕΠ	ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	2000-2006	ΜΕΤΡΟ	3.5	

ΔΡΑΣΕΙΣ	ΕΤΠΑ	
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ	ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ	
ΑΣΤΙΚΗΣ	ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	ΣΤΙΣ	ΔΥΤΙΚΕΣ	
ΣΥΝΟΙΚΙΕΣ	ΤΟΥ	ΔΗΜΟΥ	ΒΟΛΟΥ		

(ΝΕΑΠΟΛΗ-ΠΑΛΑΙΑ)	

Σχέδιο	Ολοκληρωμένης	Παρέμβασης	για	την	αύξηση	
της	απασχόλησης	στις	Δυτικές	συνοικίες	του	Δήμου	

Βόλου	(Νεάπολη	και	Παλαιά	)	καθώς	και	την	
καταπολέμηση	του	κοινωνικού	και	εργασιακού	
αποκλεισμού	ειδικών	πληθυσμιακών	ομάδων	

ΔΡΑΣΕΙΣ	
− Δημιουργία	Μουσείου	της	πόλης	
− Εξοπλισμός	Μουσείου	Πλινθοκεραμοποιείου	Τσαλαπάτα	
− Βελτίωση	κοινόχρηστων	χώρων	
− Κέντρο	στήριξης	επιχειρηματικότητας	
− Ξενώνας	Αστέγων	Νεάπολης	

	
	
	
	
ΠΕΠ	ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	2000-2006	ΜΕΤΡΟ	3.6	

ΔΡΑΣΕΙΣ	ΕΚΤ	
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ	ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ	
ΑΣΤΙΚΗΣ	ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	ΣΤΙΣ	ΔΥΤΙΚΕΣ	
ΣΥΝΟΙΚΙΕΣ	ΤΟΥ	ΔΗΜΟΥ	ΒΟΛΟΥ		

(ΝΕΑΠΟΛΗ-ΠΑΛΑΙΑ)	

Σχέδιο	Ολοκληρωμένης	Παρέμβασης	για	την	αύξηση	
της	απασχόλησης	στις	Δυτικές	συνοικίες	του	Δήμου	

Βόλου	(Νεάπολη	και	Παλαιά	)	καθώς	και	την	
καταπολέμηση	του	κοινωνικού	και	εργασιακού	
αποκλεισμού	ειδικών	πληθυσμιακών	ομάδων	

ΔΡΑΣΕΙΣ	
− Δράσεις	Συμβουλευτικής	για	την	προετοιμασία	ένταξης	στην	αγορά	εργασίας	97	ατόμων	και	την	υποστήριξή	τους	

καθ΄	όλη	τη	διάρκεια	της	παρέμβασης,	καθώς	και	δράσεις	δημοσιότητας	και	ευαισθητοποίησης	της	κοινής	γνώμης.	
− Δράσεις	 προώθησης	 στην	 απασχόληση	 μέσω:	 -	 επιχορήγησης	 επιχειρήσεων	 για	 τη	 δημιουργία	 νέων	 θέσεων	

εργασίας,		για	23	άτομα,	-	επιδότησης	νέων	μορφών	απασχόλησης	10	ατόμων		(δημιουργία		νέων	θέσεων	εργασίας	
μερικής	απασχόλησης,	 	 για	ΑΜΕΑ),	 -	 επιδότησης	 της	αυτοαπασχόλησης	13	ατόμων	για	 τη	δημιουργία	δικής	 τους	
επιχείρησης	(νέοι	ελεύθεροι	επαγγελματίες)	και	-	επιδότησης	26	ατόμων,	για	την	απόκτηση	εργασιακής	εμπειρίας	
(stage).	

− Υλοποίηση	από	πιστοποιημένα	ΚΕΚ	2	προγραμμάτων	κατάρτισης,		για	24	άτομα,		διάρκειας	350	ωρών	έκαστο.		
− Δράσεις	παροχής	Συνοδευτικών	Υποστηρικτικών	Υπηρεσιών	για	την	συμβουλευτική	και	ψυχοκοινωνική	υποστήριξη	

45		ατόμων	ευπαθών	κοινωνικά	ομάδων	πληθυσμού	
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ	
− 97	άμεσα	ωφελούμενοι:		52	άνεργοι	και	45	άτομα	ευπαθών	κοινωνικά	ομάδων		(άτομα	με	αναπηρία	ΑΜΕΑ	κ.α.)	
− Επιχειρήσεις,	που	επιχορηγούνται	για	τη	δημιουργία	νέων	θέσεων	εργασίας.	
− Άνεργοι	 ή	 /	 και	 εργαζόμενοι	 (υποαπασχολούμενοι	 ή	 ετεροαπασχολούμενοι),	 που	 διαθέτουν	 τα	 απαιτούμενα	

επαγγελματικά	 προσόντα	 και	 ειδικότητες	 για	 να	 απασχοληθούν	 από	 τους	 φορείς,	 στην	 παροχή	 υπηρεσιών		
«Συμβουλευτικής»	ή	"Συνοδευτικών	Υποστηρικτικών	Υπηρεσιών"	
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ΠΕΠ	ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	2000-2006	ΜΕΤΡΟ	3.5	

ΔΡΑΣΕΙΣ	ΕΤΠΑ	
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ	ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ	

ΑΣΤΙΚΗΣ	ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	ΓΙΑ	ΤΗΝ	ΑΝΑΔΕΙΞΗ	
ΤΟΥ	ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ	ΚΕΝΤΡΟΥ	ΣΤΗ		

ΝΕΑ	ΙΩΝΙΑ	ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ	

Σχέδιο	Ολοκληρωμένης	Παρέμβασης	για	την	αύξηση	
της	απασχόλησης	στο	Δήμο	Νέας	Ιωνίας	Μαγνησίας	
(ιστορικό	κέντρο)	καθώς	και	την	καταπολέμηση	του	
κοινωνικού	και	εργασιακού	αποκλεισμού	ειδικών	

πληθυσμιακών	ομάδων	
ΔΡΑΣΕΙΣ	
− Διαμόρφωση	πλατειών	και	πεζοδρομίων	στην	περιοχή	παρέμβασης	
− Μουσείο	Εθνικής	Αντίστασης	
− Κέντρο	Συμβουλευτικής	με	κατεύθυνση	την	οικογένεια	
− Κέντρο	Νέων	Τεχνολογιών	

	
	
	
	
	
ΠΕΠ	ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	2000-2006	ΜΕΤΡΟ	3.6	

ΔΡΑΣΕΙΣ	ΕΚΤ	
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ	ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ	

ΑΣΤΙΚΗΣ	ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	ΓΙΑ	ΤΗΝ	ΑΝΑΔΕΙΞΗ	
ΤΟΥ	ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ	ΚΕΝΤΡΟΥ	ΣΤΗ		

ΝΕΑ	ΙΩΝΙΑ	ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ	

Σχέδιο	Ολοκληρωμένης	Παρέμβασης	για	την	αύξηση	
της	απασχόλησης	στο	Δήμο	Νέας	Ιωνίας	Μαγνησίας	
(ιστορικό	κέντρο)	καθώς	και	την	καταπολέμηση	του	
κοινωνικού	και	εργασιακού	αποκλεισμού	ειδικών	

πληθυσμιακών	ομάδων	
ΔΡΑΣΕΙΣ	
− Δράσεις	Συμβουλευτικής	για	την	προετοιμασία	ένταξης	στην	αγορά	εργασίας	70	ατόμων	και	την	υποστήριξή	τους	

καθ΄	όλη	τη	διάρκεια	της	παρέμβασης,	καθώς	και	δράσεις	δημοσιότητας	και	ευαισθητοποίησης	της	κοινής	γνώμης.	
− Δράσεις	 προώθησης	 στην	 απασχόληση	 μέσω:	 -	 επιχορήγησης	 επιχειρήσεων	 για	 τη	 δημιουργία	 νέων	 θέσεων	

εργασίας,	για	10	άτομα,	-	επιδότησης	της	αυτοαπασχόλησης	19	ατόμων	για	τη	δημιουργία	δικής	τους	επιχείρησης	
(νέοι	 ελεύθεροι	 επαγγελματίες),	 -	 επιδότησης	 13	 ατόμων,	 για	 την	 απόκτηση	 εργασιακής	 εμπειρίας	 (stage),	 -	
επιδότησης	νέων	μορφών	απασχόλησης,	με	τη	 	δημιουργία	6	νέων	θέσεων	εργασίας	μερικής	απασχόλησης	(2	για	
ΑΜΕΑ	και	4		για	άτομα	από	ευπαθείς	ομάδες).	

− Υλοποίηση	από	πιστοποιημένα	ΚΕΚ	 	4	προγραμμάτων	 	κατάρτισης	για	48	άτομα,	 	συνολικής	διάρκειας	220	ωρών	
έκαστο,	που	συνδυάζονται	με	πρακτική	εξάσκηση	σε	επιχειρήσεις		

− Δράσεις	παροχής	Συνοδευτικών	Υποστηρικτικών	Υπηρεσιών	για	την	συμβουλευτική	και	ψυχοκοινωνική		υποστήριξη	
48	ατόμων	ευπαθών	κοινωνικά	ομάδων	πληθυσμού	που	κατοικούν	στην		ευρύτερη	περιοχή	του	ιστορικού	κέντρου	
της	Νέας	Ιωνίας	και	που		στην	τόνωση	της	αυτοπεποίθησης,	υποστήριξη	της	κοινωνικής	ένταξης,	διευκόλυνση	της	
πρόσβασης	 σε	 δημόσιες	 υπηρεσίες,	 καλλιέργεια	 ικανοτήτων	 για	 ομαδική	 εργασία	 και	 επίλυση	 διαφορών	 στον	
εργασιακό	χώρο,	κλπ.	

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ	
− Άμεσα	 ωφελούμενοι:	 	 70	 	 άνεργοι	 (νέοι	 ειδικών	 κατηγοριών,	 γυναίκες,	 άποροι,	 Τσιγγάνοι,	 παλιννοστούντες,	

μακροχρόνια	άνεργοι,	πολυπροβληματικές	οικογένειες	κλπ.),		εκ	των	οποίων		4	άτομα		με	αναπηρία	-	ΑΜΕΑ.		
− Επιχειρήσεις,	που	επιχορηγούνται	για	τη	δημιουργία	νέων	θέσεων	εργασίας.	
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ΠΕΠ	ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	2000-2006	ΑΞΟΝΑΣ	5	-	
ΑΝΑΠΤΥΞΗ	ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ	ΠΟΡΩΝ:	
ΜΕΤΡΟ	5.2	-	ΤΟΠΙΚΗ	ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ	

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ	
ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ	ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ		

(ΔΗΜΟΣ	ΒΟΛΟΥ)	

Σχέδιο	Ολοκληρωμένης	Παρέμβασης	για	την	αύξηση	
της	απασχόλησης	καθώς	και	την	καταπολέμηση	του	
κοινωνικού	και	εργασιακού	αποκλεισμού	στους	

Δήμους	Βόλου	και	Σκοπέλου	

ΔΡΑΣΕΙΣ	
− Δράσεις	Συμβουλευτικής	για	την	προετοιμασία	ένταξης	στην	αγορά	εργασίας	160	ατόμων	και	την	υποστήριξή	τους	

καθ΄	όλη	τη	διάρκεια	της	παρέμβασης,	καθώς	και	δράσεις	δημοσιότητας	και	ευαισθητοποίησης	της	κοινής	γνώμης.	
Η	συμμετοχή	στη	Συμβουλευτική	είναι	υποχρεωτική	για	όλους,	ανεξαρτήτως	κατηγορίας	δράσεων	που	ενδέχεται	να	
συμμετέχουν	στη	συνέχεια,	και		οι	οποίες	μπορούν	να	είναι:		

− Δράσεις	 προώθησης	 στην	 απασχόληση	 μέσω:	 -	 επιχορήγησης	 επιχειρήσεων	 για	 τη	 δημιουργία	 νέων	 θέσεων	
εργασίας	για	40	άτομα,	-	επιδότησης	της	αυτοαπασχόλησης	34	ατόμων,	για	τη	δημιουργία	δικής	τους	επιχείρησης	
(νέοι	ελεύθεροι	επαγγελματίες)	και	-	επιδότησης	62	ατόμων,	για	την	απόκτηση	εργασιακής	εμπειρίας	(stage)	

− Υλοποίηση	από	πιστοποιημένα	ΚΕΚ	2	προγραμμάτων		κατάρτισης,	για	24	άτομα,	διάρκειας	120	ωρών	έκαστο	
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ	
− Άμεσα	ωφελούμενοι:	160	άνεργοι		
− 40	Επιχειρήσεις,	που	επιχορηγούνται	για	τη	δημιουργία	νέων	θέσεων	εργασίας.	
− Άνεργοι	 ή	 /	 και	 εργαζόμενοι	 (υποαπασχολούμενοι	 ή	 ετεροαπασχολούμενοι),	 που	 διαθέτουν	 τα	 απαιτούμενα	

επαγγελματικά	 προσόντα	 και	 ειδικότητες	 για	 να	 απασχοληθούν	 από	 τους	 φορείς,	 στην	 παροχή	 υπηρεσιών	
«Συμβουλευτικής»	

ΟΜΑΔΑ	ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ	ΦΟΡΕΩΝ	
− Δήμος	 Βόλου	 (συντονιστής),	 ΔΕΟΒ,	 ΚΕΚΑΝΑΜ,	 ΝΑΜ,	 ΣΒΘΚΕ,	 Επιμελητήριο	 Μαγνησίας,	 ΑΝΕΜ,	 ΟΑΕΔ,	 ΔΕΜΕΚΑΒ,	

ΔΟΥΚ,	 Ένωση	 Ξενοδόχων	 Μαγνησίας,	 Ομοσπονδία	 Επαγγελματιών-Βιομηχάνων-Εμπόρων	 Ν.	 Μαγνησίας,	 ΚΕΘΙ,	
Πανεπιστήμιο	Θεσσαλίας,	ΕΚΒ,	Ομοσπονδία	Μετάλλου	Ν.	Μαγνησίας	

	
ΠΕΠ	ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	2000-2006	ΑΞΟΝΑΣ	5	-	
ΑΝΑΠΤΥΞΗ	ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ	ΠΟΡΩΝ:	
ΜΕΤΡΟ	5.2	-	ΤΟΠΙΚΗ	ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ	
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ	ΓΙΑ	ΑΝΕΡΓΟΥΣ	ΚΑΙ	
ΕΙΔΙΚΕΣ	ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ	ΟΜΑΔΕΣ	

ΠΡΟΩΘΗΣΗ	ΝΕΩΝ	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ	
ΣΤΟ	ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ	

ΔΗΜΟΣ	Ν.	ΙΩΝΙΑΣ	ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ	

Ανασυγκρότηση		του	κοινωνικού	ιστού	με	την	
ενίσχυση	κυρίως	νέων	και	γυναικών	αλλά	και	
ατόμων	που	ανήκουν	σε	ευπαθείς	κοινωνικές	

ομάδες,	για	ένταξη	στο	παραγωγικό	σύστημα	και	
ανάληψη	επιχειρηματικών	πρωτοβουλιώνν	

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	
Η	ανασυγκρότηση		του	κοινωνικού	ιστού	της	περιοχής,	με	την	ενίσχυση	κυρίως	νέων	ατόμων	και	γυναικών	αλλά	και	
ατόμων	που	ανήκουν	σε	ευπαθείς	κοινωνικές	ομάδες,	ώστε		να	ενταχθούν	στο	παραγωγικό	σύστημα	και	να	αναλάβουν	
επιχειρηματικές	πρωτοβουλίες.	Η,	εν	μέρει,	αντιστάθμιση	των	απωλειών	των	θέσεων	εργασίας	που	προκάλεσε	η	
διακοπή	λειτουργίας	πολλών	βιομηχανικών	και	βιοτεχνικών	μονάδων	την	τελευταία	δεκαετία	και	η	βελτίωση	του	
κλίματος	που	έχει	προκληθεί	από	την	βιομηχανική	συρρίκνωση.	Η	ευαισθητοποίηση	των	κατοίκων	της	πόλης,	
κατευθύνοντάς	τους	στην	ανάληψη	δράσεων	τέτοιων	ώστε	λειτουργώντας	ως	καταλύτης	να	ευνοήσουν	την	προσέλκυση	
ιδιωτικών	πόρων	και	επενδύσεων,	σε	ολόκληρη	την	πόλη.	
− Συμβουλευτική,	Δημοσιότητα-Ευαισθητοποίηση,	Δικτύωση	
− Επιδότηση	αυτοαπασχόλησης	
− Προκατάρτιση,	Κατάρτιση,	Συνοδευτικές	Υποστηρικτικές	Υπηρεσίες	
ΠΕΡΙΟΧΗ	ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	
Όλη	η	περιοχή	της	Ν.	 Ιωνίας	με	έμφαση	στις	περιοχές:	Ξηρόκαμπος,	Αλιβέρι,	Γλαφυρές	και	με	κέντρο	επιχειρηματικής	
δραστηριότητας	το	Μεταξουργείο	
ΟΜΑΔΑ	ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ	ΦΟΡΕΩΝ	
Δήμος	Ν.	 Ιωνίας	Μαγνησίας	 (συντονιστής),	ΔΕΜΚΑ	Δήμου	Ν.	 Ιωνίας,	ΔΟΚΠΥ	Δήμου	Ν.	 Ιωνίας,	Εργατικό	Κέντρο	Βόλου,	
Επιμελητήριο	 Μαγνησίας,	 Πανελλήνια	 Τράπεζα	 Α.Ε.	 Κατάστημα	 Βόλου,	 Πολιτιστικός	 Οργανισμός	 Δήμου	 Ν.	 Ιωνίας	
Μαγνησίας,	 Κέντρο	 Ψυχικής	 Υγιεινής,	 ΚΕΘΙ	 (Κέντρο	 Προώθησης	 Θεμάτων	 Ισότητας),	 Εξωραϊστικός	 και	 Πολιτιστικός	
Σύλλογος	Γλαφυρών	
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ	ΠΟΥ	ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ	ΣΤΟ	ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ	
Συνεργείο	καθαρισμού	κτιρίων	και	δημόσιων	χώρων,	γραφείο	φύλαξης	παιδιών,	εργαστήριο	κατασκευής	και	προώθησης	
στην	 αγορά	 γλυκών	 και	 βοτάνων,	 εργαστήριο	 για	 κέντημα	 μηχανής,	 εργαστήριο	 αγιογραφίας,	 εργαστήριο	
ξυλογλυπτικής,	 εργαστήριο	 αργυροροχρυσοχοίας,	 εργαστήριο	 ταπητουργίας	 –	 υφαντικής,	 εργαστήριο	 Μπατίκ,	
εργαστήριο	 αναπαλαίωσης	 παλαιών	 αντικειμένων	 και	 ελεύθερης	 καλλιτεχνικής	 δημιουργίας,	 εργαστήριο	 ραπτικής,	
εργαστήριο	σχεδιασμού	προϊόντων	
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URBAMECO		
URBACT	I	&	ΙΙ	

ΔΗΜΟΣ	Ν.	ΙΩΝΙΑΣ	ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ		
2007-2009	

Ευρωπαϊκό	Πιλοτικό	Δίκτυο	γρήγορης	εκκίνησης	
(fast-track)	για	την	ενίσχυση	της	αειφόρου	

ολοκληρωμένης	αναζωογόνησης	σε	
υποβαθμισμένες	γειτονιές	με	έμφαση	στην	τοπική	
οικονομική	ανάπτυξη	ως	μέσο	καταπολέμησης	του	

κοινωνικού	αποκλεισμού	
Το	πρόγραμμα	URBAMECO	υλοποιήθηκε	 στα	πλαίσια	 του	Προγράμματος	URBACT	 I	 και	 ΙΙ,	 ένα	 ευρωπαϊκό	πρόγραμμα	
ανταλλαγής	 γνώσεων	 και	 εκμάθησης	 με	 στόχο	 τη	 βιώσιμη	 αστική	 ανάπτυξη.	 Το	 URBACT	 παρείχε	 τη	 δυνατότητα	
συνεργασίας	μεταξύ	των	πόλεων	για	την	εξεύρεση	λύσεων	σε	μείζονα	αστικά	θέματα,	επιβεβαιώνοντας	τον	πρωταρχικό	
ρόλο	που	κατέχουν	οι	πόλεις	στην	αντιμετώπιση	ολοένα	και	πιο	σύνθετων	κοινωνικών	αλλαγών.	Το	URBACT	βοήθησε	τις	
πόλεις	στη	διαμόρφωση	ρεαλιστικών,	πρωτοποριακών	και	βιώσιμων	λύσεων,	οι	οποίες	ενσωματώνουν	την	οικονομική,	
κοινωνική	και	περιβαλλοντική	διάσταση	της	αστικής	ανάπτυξης.	
	
Προκειμένου	να	ενισχυθεί	η	αποτελεσματικότητα	της	επίδρασης	των	αποτελεσμάτων	την	δικτύων	στις	τοπικές	πολιτικές	
για	τη	βιώσιμη	αστική	ανάπτυξη,	είχαν	τεθεί	οι	ακόλουθες	προϋποθέσεις:	 -	Τοπικά	σχέδια	δράσης	(local	action	plans).	
Κάθε	συμμετέχουσα	πόλη	όφειλε	να	διαμορφώσει	ένα	τοπικό	σχέδιο	δράσης	που	θα	απαντούσε	στα	προβλήματα	που	
εντοπίστηκαν	κατά	την	έναρξη	του	δικτύου.	 -	Τοπικές	ομάδες	στήριξης	(local	support	groups).	Κάθε	εταίρος	έπρεπε	να	
δημιουργήσει	μια	Τοπική	Ομάδα	Στήριξης	που	να	απαρτίζεται	από	διαφορετικές	ομάδες	της	τοπικής	κοινωνίας,	ανάλογα	
με	το	εκάστοτε	θέμα.	Οι	ομάδες	αυτές	εμπλέκονταν	και	στη	διαμόρφωση	των	τοπικών	σχεδίων	δράσης.	-	Συμμετοχή	των	
Διαχειριστικών	Αρχών.	Το	URBACT	II	ενθάρρυνε	τη	συμμετοχή	και	συνεργασία	των	δικτύων	με	τις	Διαχειριστικές	Αρχές	
των	Π.Ε.Π	2007-2013,	προκειμένου	να	ενισχυθεί	η	επίδραση	των	αποτελεσμάτων	τους	στις	τοπικές	πολιτικές	
	
Το	 URBAMECO	 ήταν	 1	 από	 τις	 2	 πιλοτικές	 πρωτοβουλίες	 γρήγορης	 εκκίνησης	 (fast-track)	 με	 συντονιστή	 το	
Μητροπολιτικό	Δήμο	της	Λυών	στη	Γαλλία.		
	
Επικεντρώθηκε	 στην	 ολοκληρωμένη	 ανάπλαση	 υποβαθμισμένων	 αστικών	 περιοχών.	 Ο	 Δήμος	 Ν.	 Ιωνίας	 Μαγνησίας	
εστιάστηκε	σε	4	περιοχές	της	πόλης:	Ξηρόκαμπος,	Αλιβέρι,	Νέο	Δέλτα	και	Προσφυγικά	
	
ΕΤΑΙΡΟΙ	
Εταίροι	στο	πρόγραμμα	ήταν	οι	ακόλουθοι	φορείς	μαζί	με	τις	αντίστοιχες	Διαχειριστικές	Αρχές	τους:		
	
− Μητροπολιτικός	δήμος	της	Λυών	(Grand	Lyon),	ΓΑΛΛΙΑ	[συντονιστής]		

o Διαχειριστική	Αρχή:	Prefecture	of	the	Region	
− Δήμος	του	Birmingham,	ΗΝΩΜΕΝΟ	ΒΑΣΙΛΕΙΟ		

o Διαχειριστική	Αρχή:	Advantage	West	Midlands	
− Δήμος	του	Göteborg,	ΣΟΥΗΔΙΑ		

o Διαχειριστική	Αρχή:	NUTEK	
− Δήμος	της	Constanta,	ΡΟΥΜΑΝΙΑ		

o Διαχειριστική	Αρχή:	the	Romanian	Ministry	of	Development,	Public	Works	and	Housing	
− Δήμος	του	Lodz,	ΠΟΛΩΝΙΑ		

o Διαχειριστική	Αρχή:	the	Lodzkie	Voievodship	
− Δήμος	του	Wroclaw,	ΠΟΛΩΝΙΑ		

o Διαχειριστική	Αρχή:	the	Lower	Slesian	Managing	Authority	
− Δήμος	του	Arnhem,	ΚΑΤΩ	ΧΩΡΕΣ		

o Διαχειριστική	Αρχή:	the	Province	of	Gelderland	as	Managing	Authority	
− Δήμος	Ν.	Ιωνίας	Μαγνησίας,	ΕΛΛΑΔΑ	

o Διαχειριστική	Αρχή	Περιφέρειας	Θεσσαλίας	
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ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ	ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ	EQUAL		
(Α'	ΚΥΚΛΟΣ,	2001-2005)	

ΑΞΟΝΑΣ	ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	2:	
ΑΝΑΠΤΥΞΗ	ΤΟΥ	ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ	

ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ,	ΜΕΤΡΟ	2.2:	ΕΝΙΣΧΥΣΗ	ΤΗΣ	
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ.	ΕΠΩΝΥΜΙΑ	

ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ:	“ΕΝΕΡΓΟΙ	ΠΟΛΙΤΕΣ”.	
ΤΙΤΛΟΣ	ΕΡΓΟΥ:		

‘’ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ	ΣΧΕΔΙΟ	–	
ΑΝΟΙΧΤΟΙ	ΔΡΟΜΟΙ	ΓΙΑ	ΤΗΝ	
ΑΝΑΠΤΥΞΗ	ΤΗΣ	ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ	

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ’’	

Η	αντιμετώπιση	της	ανεργίας	και	της	
υποαπασχόλησης	των	ευπαθών	ομάδων	των	

πληθυσμών	της	Κρήτης	και	της	Μαγνησίας	(κυρίως	
των	νέων,	των	γυναικών	με	χαμηλά	επαγγελματικά	
προσόντα	και	των	ατόμων	με	αναπηρίες),	μέσα	από	

τη	δημιουργία	κοινωνικών	επιχειρήσεων	με	τη	
συμμετοχή	ατόμων	από	διαφορετικές	κατηγορίες	
ευπαθών	ομάδων	πληθυσμού,	επιχειρήσεων	και	

φορέων	της	τοπικής	αυτοδιοίκησης	

Μέσω	του	έργου	επιδιώχθηκε	η:	-	Διαμόρφωση	ευνοϊκού	περιβάλλοντος	για	την	ανάπτυξη	της	κοινωνικής	οικονομίας,	-	
Δημιουργία	 κοινωνικών	 επιχειρήσεων,	 -	 Ανάληψη	 δράσης	 υπέρ	 των	 ατόμων	 των	 ομάδων	 στόχου,	 ώστε	 να	
εξασφαλιστούν	 οι	 αναγκαίες	 προϋποθέσεις	 για	 την	 άρση	 των	 δυσκολιών	 και	 των	 διακρίσεων	 που	αντιμετωπίζουν	ως	
προς	 την	 πρόσβασή	 τους	 στην	 απασχόληση,	 -	 Δημιουργία	 επιμέρους	 θεματικών	 συνεργασιών	 με	 τη	 δημιουργία	
ανάλογων	 δικτύων	 (δίκτυο	 κοινωνικών	 φορέων,	 δίκτυο	 οργανισμών	 τοπικής	 αυτοδιοίκησης),	 -	 Δημιουργία	 ενός	
«δυναμικού»	δικτύου	σε	περιφερειακό	επίπεδο	σε	θέματα	κοινωνικής	οικονομίας,	 -	Δημιουργία	μόνιμων	μηχανισμών	
στήριξης	 των	 ομάδων	 στόχου	 και	 των	 επιχειρήσεων	 της	 κοινωνικής	 οικονομίας,	 -	 Παρέμβαση	 με	 προτάσεις	 στις	
περιφερειακές	 εθνικές	 αρχές	 καθώς	 και	 στην	 Ε.Ε.	 σε	 ζητήματα	 που	 άπτονται	 της	 κοινωνικής	 οικονομίας	 (θεσμικό	
πλαίσιο,	χρηματοδότηση,	προσαρμογή	των	τομεακών	και	χωρικών	πολιτικών)	
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ	
Αναπτυξιακή	Ηρακλείου	Α.Ε.	
ΕΤΑΙΡΟΙ	
ΙΝΕ	 –	 ΓΣΕΕ,	 Εργατοϋπαλληλικό	 Κέντρο	 Ρεθύμνου,	 Ίδρυμα	 Τεχνολογίας	&	 Έρευνας	 (ΙΤΕ),	 AKOM-	M	Ψηλορείτης,	ΟΑΔΥΚ	
Δυτικής	 Κρήτης,	 Εταιρεία	 Τουρισμού	 Κρήτης,	 ΣΤΕΔΚ	 Κρήτης,	 Ελληνικός	 Σύνδεσμος	 Νέων	 Επιχειρηματιών	 Κρήτης,	
Οικονομικό	Επιμελητήριο	Ελλάδος/ΤΑΚ,	Αναπτυξιακή	Λασιθίου	Α.Ε.,	Κέντρο	Ειδικών	Παιδιών	«Ζωοδόχος	Πηγή»,	THEMA	
Ανάπτυξη	Κρήτης,	ΚΕΚ	Ανάπτυξη	Κρήτης,	Τεχνική	Εκπαιδευτική	ΚΕΚ	ΕΠΕ,	ΤΕΔΚ	Μαγνησίας,	AGO	HELLAS	Ε.Π.Ε.,	ΚΕΚΑΝΑΜ	
Ν.	Α.	Μαγνησίας,	Ν.	Α.	Μαγνησίας,	ΔΙΑΠΟΛΙΣ,	ΔΕΜΕΚΑΒ	Δήμου	Βόλου,	ΕΟΜΜΕΧ,	Δήμος	Βόλου,	Θεραπευτήριο	Χρόνιων	
Παθήσεων	 Χανίων,	 Εφημερίδα	 ΝΕΟΣ	 ΤΥΠΟΣ,	 ΑΝΕΜ	 Α.Ε.,	 Εταιρεία	 Κοινωνικής	 Πολιτικής	 Αυτοδιοικήσεων	 Κρήτης	
ΚΟΙΝΟΠΟΛΙΤΕΙ.Α.	ΚΡΗΤΗΣ,	Πανεπιστήμιο	Θεσσαλίας	–	Τμ.	Χωροταξίας,	ΔΕΟΒ	Δ.	Βόλου,	ΟΔΗΚΟΙΠ	Χανίων,	Θεραπευτήριο	
Χρόνιων	 Παθήσεων	 Λασιθίου,	 Δίκτυο	 Εθελοντικών	 Οργανώσεων	 Μαγνησίας,	 Κέντρο	 Συμβουλευτικής	 Αγωγής	 Νέων	
Δήμου	 Ηρακλείου-Ομάδα	 Εθελοντών	 Πρόληψης,	 Κέντρο	 Αποκατάστασης	 Παιδιών	 και	 Νέων	 Κρήτης,	 Επιμελητήριο	
Μαγνησίας,	 Πανεπιστήμιο	 Θεσσαλίας	 –	 Κέντρο	 Διαχείρισης	 Επικοινωνιών	 και	 Τηλεματικής,	 ΔΟΥΚ	 Δ.	 Βόλου,	 Εργατικό	
Κέντρο	Βόλου,	ΕΚΠΟΛ	ΝΑ	Μαγνησίας,	Εφημερίδα	ΠΡΩΤΗ,	Θεσσαλικές	Εκδόσεις	Α.Ε,	Εφημερίδα	ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ	
ΔΟΜΕΣ	
Δημιουργία	6	γυναικείων	συνεταιρισμών	(αγροτουριστικών.	οικοτεχνικών,	χειροτεχνικών)	στην	Περ.	Κρήτης,	Δημιουργία	
4	 δομών	 στήριξης	 της	 κοινωνικής	 επιχειρηματικότητας	 στην	 Περιφέρεια	 Κρήτης,	 Συγκρότηση	 περιφερειακού	
συντονιστικού	φορέα	σχεδιασμού	και	ανάλυσης	πολιτικής	για	την	ανάπτυξη	της	κοινωνικής	οικονομίας	στη	Μαγνησία	
ΔΙΚΤΥΑ	
Δημιουργία	 cluster	 γυναικείων	 συνεταιρισμών	 στη	 Μαγνησία,	 Δημιουργία	 δικτύου	 κοινωνικών	 φορέων,	 φορέων	
επιχειρηματικότητας,	μη	κυβερνητικών	οργανώσεων	και	φορέων	της	τοπικής	αυτοδιοίκησης	στην	Κρήτη	
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ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ	ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ	EQUAL		
(Α'	ΚΥΚΛΟΣ,	2001-2005)	

ΑΞΟΝΑΣ	ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	1:	
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑ,	ΜΕΤΡΟ	1.1:	

ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ	ΤΗΣ	ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ	ΚΑΙ	ΤΗΣ	
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ	ΣΤΗΝ	ΑΓΟΡΑ	ΕΡΓΑΣΙΑΣ.	
ΕΠΩΝΥΜΙΑ	ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ/	ΤΙΤΛΟ	ΕΡΓΟΥ	

‘’ΔΕΣΜΟΣ-EQUALΙΤΥ’’	

Βελτίωση	της	απασχολησιμότητας	των	ατόμων	που	
αντιμετωπίζουν	διακρίσεις	και	ανισότητα	στην	
ένταξη	ή	επανένταξή	τους	στην	αγορά	εργασίας,	
μέσω	εξειδικευμένων	ενεργειών	και	δράσεων	

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ	
Εύξεινη	Πόλη	
ΕΤΑΙΡΟΙ	
ΔΟΚΠΥ	Δήμου	Ν.	Ιωνίας	Μαγνησίας,	ΔΕΜΚΑ	Δήμου	Ν.	Ιωνίας	Μαγνησίας,	ΚΕΚ	Μ.Ι.Τ.	ΑΕ,	ΑΕΔΕΛ	Δυτικής	Ελλάδας,	Μ.Ι.Τ.	
Εκπαιδευτική	 Αναπτυξιακή	 Α.Ε.,	 Οικονομικό	 Πανεπιστήμιο	 Αθηνών,	 Ειδικός	 Λογαριασμός	 Κονδυλίων	 Έρευνας	 (ΕΛΚΕ	
ΟΠΑ),	 ΔΕΑΛ	 Λαυρεωτικής,	 ΚΕΘΙ,	 Πανεπιστήμιο	 Αιγαίου-ΤΕΠ	 ΑΕ	 Εργαστήριο	 Μαθησιακής	 Τεχνολογίας	 &	 Διδακτικής	
Μηχανικής,	 ΚΕΣΥΥ	 ΝΕΛΕ	 ΕΒΡΟΥ,	 ΑΝΕΤΑ	 ΑΕ	 Αλεξανδρούπολης-Χ.Ε.Ν.	 ΕΛΛΑΔΟΣ,	 Πανελλήνια	 Ομοσπονδία	 Σωματείων	
Ελλήνων	ΡΟΜ	(ΠΟΣΕΡ),	ΚΕΚ	INTERFACE	ΑΕ,	Ψυχομετρική	Εταιρεία	Προηγμένων	Εφαρμογών	Συστημάτων	Διοίκησης	ΕΠΕ	
(ISON	 PSYCHOMETRICA),	 Εταιρία	 Κοινωνικής	 &	 Πολιτιστικής	 Στήριξης	 Παλιννοστούντων	 Ομογενών	 «ΝΟΣΤΟΣ»,	 Δήμος	
Αχαρνών,	Διεθνής	Οργανισμός	Μεταναστεύσεως	(ΔΟΜ),	Β.	ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ	&	ΣΙΑ	Ε.Ε.	(ΩMEGA	TECHNOLOGY),	Δημοτική	
Πολιτιστική	Επιχείρηση	Χανίων,	ALTEC	ABEΕ	Συστημάτων	Πληροφορικής	&	Επικοινωνιών,	Ι.Δ.Ε.Κ.Ε.,	ΑΛΦΑ	ΑΓΙΑΝΙΔΗΣ	Π.	
ΚΩΝ/ΝΟΣ	Κινηματογραφικές	&	Τηλεοπτικές	Παραγωγές,	Ομοσπονδία	Ποντιακών	Σωματείων	Νότιας	Ελλάδας	(ΟΠΣΝΕ)	
ΣΚΟΠΟΣ	
Ενίσχυση	 προληπτικών	 και	 ενεργητικών	 πολιτικών	 απασχόλησης,	 μέσα	 από	 τις	 δράσεις	 που	 αναπτύχθηκαν	 στα	 δύο	
αλληλοσυμπληρούμενα	σκέλη	του:		
− Το	σκέλος	Δεσμός,	που	εστίαζε	το	ενδιαφέρον	του	στην	αναβάθμιση	και	τον	εκσυγχρονισμό	δομών	και	συστημάτων	

υποστήριξης	της	απασχόλησης,	στην	προώθηση	της	συνεργασίας	και	δικτύωσης	των	δομών	και	φορέων	στήριξης	
της	απασχόλησης,	καθώς	και	στην	ευαισθητοποίηση	εργοδοτών	και	επαγγελματικών	φορέων.		

− Το	σκέλος	e	QUALITY,	που	απευθυνόταν	σε	νέους	που	εισέρχονται	στην	αγορά	εργασίας	χωρίς	επαγγελματικά	
εφόδια	και	εστίαζε	στον	τομέα	των	νέων	Τεχνολογιών	της	Πληροφορίας	και	της	επικοινωνίας,	αποσκοπώντας	στην	
ανάδειξη	«ταλέντων»	και	στη	διαμόρφωση	«κοιτάσματος	απασχόλησης»	στον	τομέα	αυτό	με	τη	δημιουργία	
κατάλληλων	εργαλείων	και	μεθόδων	

ΣΤΟΧΟΙ	
Βασικός	 στόχος	 του	 έργου	 ήταν	 η	 βελτίωση	 της	 απασχολησιμότητας	 των	 ατόμων	 που	 αντιμετωπίζουν	 διακρίσεις	 και	
ανισότητα	 στην	 ένταξη	 ή	 επανένταξή	 τους	 στην	 αγορά	 εργασίας,	 μέσω	 εξειδικευμένων	 ενεργειών	 και	 δράσεων.	 Οι	
ενέργειες	του	έργου	επικεντρώθηκαν:	
− στην	αναβάθμιση	και	τον	εκσυγχρονισμό	των	δομών	προώθησης	στην	απασχόληση	για	ομάδες	απειλούμενες	με	

αποκλεισμό,	στη	βελτίωση	της	συνεργασίας	και	στη	δικτύωση	μεταξύ	κέντρων	προώθησης	στην	απασχόληση	και	
φορέων	σχετιζόμενων	με	την	απασχόληση	και		

− σε	μηχανισμούς	υποστήριξης	νέων	ατόμων	που	υφίστανται	κοινωνικό	αποκλεισμό	και	έχουν	ανεπαρκή	
εκπαιδευτικά	ή/και	επαγγελματικά	προσόντα,	προκειμένου	να	ενταχθούν	στην	αγορά	εργασίας	στον	τομέα	των	
τεχνολογιών	επικοινωνίας	και	πληροφορίας	
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ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ	ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ	EQUAL		

(Α'	ΚΥΚΛΟΣ,	2001-2005)	
ΑΞΟΝΑΣ	ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	1:	ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑ,	
ΜΕΤΡΟ	1.2:	ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ	ΤΟΥ	ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ	ΚΑΙ	ΤΗΣ	
ΞΕΝΟΦΟΒΙΑΣ	ΣΕ	ΣΧΕΣΗ	ΜΕ	ΤΗΝ	ΑΓΟΡΑ	ΤΗΣ	ΕΡΓΑΣΙΑΣ.	
ΕΠΩΝΥΜΙΑ	ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ:	ΔΙΚΤΥΟ	EQUAL-DREAM.	

ΤΙΤΛΟΣ	ΕΡΓΟΥ:		
"DREAM-	ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ	ΤΟΥ	ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ	

ΚΑΙ	ΤΗΣ	ΞΕΝΟΦΟΒΙΑΣ	ΣΤΑ	ΜΜΕ”	

Καταπολέμηση	της	ξενοφοβίας	και	του	
ρατσισμού	στα	μέση	ενημέρωσης	ως	

εργασιακό	χώρο	και	ως	φορείς	
διαμόρφωσης	και	επηρεασμού	της	κοινής	

γνώμης	

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ	
"ΔΗΜΗΤΡΑ"	Κέντρο	Ενημέρωσης	και	Επιμόρφωσης	Α.Ε.	
ΕΤΑΙΡΟΙ	
Υπ.	 Τύπου	και	ΜΜΕ,	Αριστοτέλειο	Πανεπιστήμιο	Θεσσαλονίκης	–	 Επιτροπή	Ερευνών,	 ΕΠΣΕ	 -	 Ελληνικό	Παρατηρητήριο	
των	Συμφωνιών	του	Ελσίνκι,	ΕΡΤ	3,	ΚΕΔΚΕ,	ΚΕΚ	CONSUL,	Γενική	Γραμματεία	Απόδημου	Ελληνισμού,	ΔΟΠΚΥ	Δήμου	Νέας	
Ιωνίας	Βόλου,	ΑΓΙΣΟ	(Σύλλογος	Οικιστών	Οικισμού	ΑΓ.	Σοφίας	Δήμου	Εχεδώρου),	Μακεδονικό	Πρακτορείο	Ειδήσεων	ΑΕΕ,	
Εταιρία	Κοινωνικής	και	Πολιτιστικής	Στήριξης	Παλιννοστούντων	Ομογενών	«ΝΟΣΤΟΣ»,	ΚΕΚ	ΕΔΙΠ	Εταιρία	Διοίκησης	και	
Πληροφορικής	 –	 Πληροφορική	 Νέων,	 Σύνδεσμος	 Ημερησίων	 Περιφερειακών	 Εφημερίδων,	 Πανελλήνια	 Ομοσπονδία	
Ποντιακών	Σωματείων	(ΠΟΠΣ),	Ομοσπονδία	Σωματείων	Ελλήνων	Βορειοηπειρωτών	«Ο	Αγ.	Κοσμάς»,	Τ.Ε.Π.–Τηλεόραση	
Ελληνικής	Περιφέρειας	
ΣΤΟΧΟΙ	
Βασικός	στόχος	της	ΑΣ	ήταν	η	υλοποίηση	μιας	συνεκτικής	δέσμης	παρεμβάσεων	για	την	καταπολέμηση	των	φαινομένων	
της	ξενοφοβίας	και	του	ρατσισμού.	Το	έργο	στόχευε	στην	καταπολέμηση	των	διακρίσεων	μέσω	της	ενεργού	συμμετοχής	
όλων	 των	 εμπλεκόμενων	 φορέων	 στα	 ΜΜΕ,	 ως	 εργασιακό	 χώρο,	 και	 ως	 φορείς	 διαμόρφωσης	 και	 επηρεασμού	 της	
κοινής	γνώμης.	Οι	επιμέρους	στόχοι	του	έργου	ήταν	οι	εξής:	-	Αναβάθμιση	της	λειτουργίας	των	δομών	υποστήριξης	των	
ομάδων	στόχου,	-	Ευαισθητοποίηση	και	συνεργασία	των	φορέων	των	ΟΤΑ	και	των	ΜΚΟ,	-	Αξιοποίηση	της	εμπειρίας	των	
εκπαιδευτικών	/	ερευνητικών	ιδρυμάτων	για	την	ανάπτυξη	ενεργειών	αναβάθμισης	των	δεξιοτήτων	των	ομάδων	στόχου	
ΔΟΜΕΣ	
Δημιουργία	7	Δομών	Αντιρατσιστικής	Παρέμβασης	(ΔΑΠ)	σε	ισάριθμες	δομές	εταίρων	

	
ΟΙΝΟΤΙΚΗ	ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ	EQUAL		

(Α'	ΚΥΚΛΟΣ,	2001-2005)	
ΑΞΟΝΑΣ	ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	4:	ΙΣΕΣ	ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ	ΓΙΑ	
ΑΝΔΡΕΣ	ΚΑΙ	ΓΥΝΑΙΚΕΣ,	ΜΕΤΡΟ	4.2:	ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ	

ΤΗΣ	ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ	ΤΟΥ	ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ	
ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ.	ΕΠΩΝΥΜΙΑ	ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ:	EQUAL-

ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ	ΤΙΤΛΟΣ	ΕΡΓΟΥ:		
“ΔΡΑΣΕΙΣ	ΓΙΑ	ΤΗΝ	ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ	ΤΟΥ	
ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ	ΣΤΟ	ΧΩΡΟ	ΕΡΓΑΣΙΑΣ	EQUAL	

ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ”	

Ένταξη	της	ισότητας	στην	αγορά	εργασίας,	
ενίσχυση	επιχειρήσεων	για	ένταξη	στην	

οργάνωση	και	λειτουργία	τους	των	αρχών	
ισότητας	ευκαιριών,	υποστήριξη	γυναικών	στη	
διαδικασία	αντιμετώπισης	του	διαχωρισμού	
(κάθετου	και	οριζόντιου)	στην	αγορά	εργασίας	

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ	
Κέντρο	Ερευνών	για	Θέματα	Ισότητας	(ΚΕΘΙ)	
ΕΤΑΙΡΟΙ	
KEKANAM	Ν.Α.Μαγνησίας,	 Γενική	 Γραμματεία	 Ισότητας,	 Εμπορική	Τράπεζα,	Κέντρο	 Γυναικείων	Μελετών	και	 Ερευνών,	
Βιοτεχνικό	 Επιμελητήριο	 Αθηνών,	 ΕΡΤ	 3,	 Ενιαίο	 ΚΕΚ	Ν.	 Κυκλάδων	 «ΗΓΕΜΟΝΗ»,	 ΤΕΔΚ	 Κορινθίας,	 ACME	 Εκπαιδευτική,	
Αττικό	 Μετρό	 Εταιρεία	 Λειτουργίας	 ΑΕ,	 Κέντρο	 Καλλιπάτειρα	 Δήμος	 Ροδίων,	 EURICON	 Ε.Π.Ε,	 Αναπτυξιακό	 Κέντρο	
Θράκης,	Εργάνη,	ΔΟΚΠΥ	Δήμου	Ν.	 Ιωνίας	Μαγνησίας,	Ευρωπαϊκό	Δίκτυο	Ελληνίδων	Δημοσιογράφων,	Κέντρο	Γυναικών	
Καρδίτσας,	ΚΕΕ	ΔΗΜΗΤΡΑ,	ΕΕΔΕ	–	ΙΑΓΜΕ	Θεσσαλίας,	Πανεπιστήμιο	Πατρών	
ΣΤΟΧΟΙ	
− Να	υποστηρίξει	συγκεκριμένες	επιχειρήσεις	και	κλάδους	στη	διαδικασία	ένταξης	της	ισότητας	των	δύο	φύλων	στη	

λειτουργία	τους	(εντοπισμός	και	αντιμετώπιση	πιθανών	ανισοτήτων	μεταξύ	ανδρών	και	γυναικών)	
− Να	αναδείξει	και	διαδώσει	καλές	πρακτικές	για	την	κατάργηση	του	διαχωρισμού	εντός	συγκεκριμένων	

επιχειρήσεων	και	κλάδων	
− Να	προωθήσει	την	απασχόληση	και	αυτοαπασχόληση	των	γυναικών	σε	τομείς	όπου	αυτές	υπο-εκπροσωπούνται	
− Να	συμβάλλει	στην	ανατροπή	στερεότυπων,	αντιλήψεων,	στάσεων	και	συμπεριφορών	στο	χώρο	εργασίας	
− Να	επηρεάσει	σε	κεντρικό	επίπεδο	το	σχεδιασμό	και	την	εφαρμογή	πολιτικών	και	να	ενισχύσει	τις	διαδικασίες	

λήψης	των	μέτρων	(νομοθετικών	και	άλλων)	που	απαιτούνται	για	την	εξάλειψη	του	φαινομένου	του	διαχωρισμού	
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ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ	ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ	EQUAL		

(B'	ΚΥΚΛΟΣ,	2005-2008)	
	ΑΞΟΝΑΣ	ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	2:	

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ,	ΜΕΤΡΟ	2.2:	
ΕΝΙΣΧΥΣΗ	ΤΗΣ	ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ	

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ.	ΕΠΩΝΥΜΙΑ	ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ/	
ΤΙΤΛΟΣ	ΕΡΓΟΥ:		

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ	ΑΜΦΙΚΤΙΟΝΙΑ	

Σύμπραξη	Δημόσιου	Ιδιωτικού	Τομέα	για	την	
υποστήριξη	τοπικών	πρωτοβουλιών	και	δημιουργία	
μηχανισμού	προώθησης	ζητημάτων	πολιτικής	στα	

κέντρα	λήψης	αποφάσεων	

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ	
ΚΕΚΑΝΑΜ	Βόλου	
ΕΤΑΙΡΟΙ	
ΔΕΟΒ	 Δήμου	 Βόλου,	 Άρσις	 Κοινωνική	 Οργάνωση	 Υποστήριξης	 Νέων,	 Αττικό	 Μετρό	 Εταιρεία	 Λειτουργίας	 Α.Ε.,	
Πανελλαδικό	 Δίκτυο	Ο.Τ.Α.	 για	 την	 υποστήριξη	 των	 Ελλήνων	 Τσιγγάνων	 «Δίκτυο	 ROM»,	ΝΕΟ	 ΙΝ.ΚΑ,	 Σύνδεσμος	Ο.Τ.Α.	
Μείζονος	Θεσσαλονίκης,	Πανεπιστήμιο	Θεσσαλίας	–	Επιτροπή	Ερευνών,	Σύνδεσμος	Βιομηχανιών	Θεσσαλίας	&	Κεντρικής	
Ελλάδος,	Εθνικό	Κέντρο	Πιστοποίησης	Δομών	Συνεχιζόμενης	Επαγγελματικής	Κατάρτισης	Και	Συνοδευτικών	Υπηρεσιών	–	
Ε.ΚΕ.ΠΙΣ,	ΕΨΑ	Α.Ε.	
ΣΤΟΧΟΙ	
Ο	 κύριος	 στόχος	 του	 έργου	 είναι	 η	 δημιουργία	 ενός	 μοντέλου	 εταιρικού	 σχήματος	 μεταξύ	 Δημοσίου	 –	 Ιδιωτικού	 και	
Κοινωνικού	Τομέα	(Public	–	Private	–	Social	–	Partnership	–	P.P.S.P.),	το	οποίο	εγγυάται	αφενός	τη	δημιουργία	κρίσιμης	
μάζας	υποστήριξης	 των	τοπικών	πρωτοβουλιών	και	αφετέρου	τη	δημιουργία	ενός	ευρύτατου	μηχανισμού	προώθησης	
ζητημάτων	πολιτικής	στα	κέντρα	λήψης	αποφάσεων	
ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ	ΔΡΑΣΕΙΣ	
Εκπόνηση	 μελετών	 για	 την	 ποιοτική	 θέση	 των	 γυναικών	 και	 τις	 προοπτικές	 απασχόλησης	 στην	 κοινωνική	 οικονομία,	
διακρατικά	 εργαστήρια	 και	 θεματικές	 ομάδες	 εργασίας	 με	 θέμα	 «Κοινωνικές	 επιχειρήσεις	 που	 απασχολούν	 κυρίως	
άτομα	 ευάλωτων	 κοινωνικών	ομάδων»	στο	πλαίσιο	 της	διακρατικής	συνεργασίας	 ”SEND”	 των	Προγραμμάτων	EQUAL,	
δημιουργία	διακρατικού	δικτύου	για	την	ανάπτυξη	της	Κοινωνικής	Οικονομίας,	δημιουργία	υπηρεσίας	πιστοποίησης	και	
ανάπτυξης	 των	 επιχειρήσεων/	 οργανισμών	 της	 κοινωνικής	 οικονομίας,	 δημιουργία	 γυναικείας	 κοινωνικής	 επιχείρησης	
παροχής	υπηρεσιών	στην	Αθήνα,	ενέργειες	δικτύωσης	
	
	
	

INTERREG	IV	C:		
MMOVE	

MOBILITY	MANAGEMENT	OVER	EUROPE:	
CHANGING	MOBILITY	PATTERNS	(2008-

2012)	
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ	ΤΩΝ	ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ	ΣΤΙΣ	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ	ΠΟΛΕΙΣ	-	ΑΛΛΑΖΟΝΤΑΣ	

ΠΡΟΤΥΠΑ	ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ	

Διαπεριφερειακή	ανταλλαγή	πολιτικών	βιώσιμης	
κινητικότητας	σε	Ευρωπαϊκές	πόλεις	μικρού	και	

μεσαίου	μεγέθους	

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ	
Municipality	of	Reggio	Emilia,	Ιταλία	
ΕΤΑΙΡΟΙ	
Marche	Region	(Ancona,	Italy),	Brighton	&Hove	City	Council	(Hove,	United	Kingdom),	Girona	City	Council	(Girona,	Spain),	
City	 of	Mölndal	 (Sweden),	Municipality	 of	 Varberg	 (Sweden),	 City	 of	 Ulm	 (Germany),	 ΔΕΜΕΚΑΒ	 Δήμου	 Βόλου,	 City	 of	
Bydgoszcz	(Poland),	Municipality	of	Razlog	(Bulgaria),	Δήμος	Καβάλας,	Metropolitan	Agency	for	Sustainable	Development	
of	 Brasov	 (Ρουμανία),	 Sviluppo	Marche	 SPA	 -	 Regional	 Development	 Agency	 of	Marche	 Region	 (Ancona,	 Italy),	 ΑΝΕΒΟ	
Δήμου	Βόλου	
ΣΤΟΧΟΙ	
Η	διαπεριφερειακή	ανταλλαγή	πολιτικών	βιώσιμης	κινητικότητας	σε	Ευρωπαϊκές	πόλεις	μικρού	και	μεσαίου	μεγέθους	
(50.000–250.000	 κάτοικοι)	 για	 τον	 εντοπισμό	 επιτυχημένων	 παραδειγμάτων	 και	 η	 προσπάθεια	 εφαρμογής	 τους	 στις	
πόλεις	εταίρους	του	έργου	
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INTERREG	IV	C	

FLIPPER	
FLEXIBLE	TRANSPORT	SERVICES	AND	ICT	

PLATFORM	FOR	ECO-MOBILITY	IN	
URBAN	AND	RURAL	EUROPEAN	AREAS	

(2008-2011)	
ΕΥΕΛΙΚΤΕΣ	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ	

Flexible	Transport	Services	and	ICT	platform	for	Eco-
Mobility	in	urban	and	rural	European	areas	

Ευέλικτες	Υπηρεσίες	Μεταφοράς	και	πλατφόρμα	
οικο-κινητικότητας	σε	αστικές	και	αγροτικές	

Ευρωπαϊκές	περιοχές	

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ	
SRM	–	Networks	and	Mobility	(Public	Transport	Authority	Bologna),	Ιταλία	
ΕΤΑΙΡΟΙ	
ATA	 (Firenze,	 Italy),	Αριστοτέλειο	Παν/μιο	Θεσσαλονίκης-Επιτροπή	Ερευνών	Συστημάτων	Μεταφοράς,	BOKU	 -	 Institute	
for	 Transport	 Studies	 (Vienna,	 Austria),	 Municipality	 of	 Purbach	 (Austria),	 University	 of	 Aberdeen	 (UK),	 ATL	 -	 Livorno	
Transport	 Operator	 (Livorno,	 Italy),	 Maillorca	 Train	 Services	 S.F.M.	 (Palma	 de	 Mallorca,	 Spain),	 Almada	 City	 Council	
(Portugal),	Ring	a	Link	(Kilkenny,	Ireland),	Insular	Council	of	Formentera	(Spain),	ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ	Δήμου	Βόλου	
ΣΚΟΠΟΣ	
Το	 Πρόγραμμα	 INTERREG	 IVC	 αποτέλεσε	 μέρος	 του	 Στόχου	 Ευρωπαϊκής	 Εδαφικής	 Συνεργασίας	 των	 πολιτικών	 των	
Διαρθρωτικών	 Ταμείων	 για	 την	 περίοδο	 2007-2013.	 Σκοπός	 του	 ήταν,	 μέσω	 της	 διαπεριφερειακής	 συνεργασίας,	 η	
βελτίωση	 της	 αποτελεσματικότητας	 των	 πολιτικών	 περιφερειακής	 ανάπτυξης	 και	 η	 συνεισφορά	 στον	 οικονομικό	
εκσυγχρονισμό	και	την	αυξημένη	ανταγωνιστικότητα	της	Ευρώπης,	μέσω	των	εξής:	-	ανταλλαγή	εμπειριών	και	γνώσεων	
μεταξύ	 των	 τοπικών	 και	 περιφερειακών	 φορέων	 σε	 όλη	 την	 ΕΕ,	 -	 του	 συνδυασμού	 των	 περιφερειών	 με	 μικρότερη	
εμπειρία	 σε	 συγκεκριμένα	 πεδία	 πολιτικών	 με	 πιο	 έμπειρες	 περιφέρειες,	 -	 την	 εξασφάλιση	 της	 μεταφοράς	 καλών	
πρακτικών	στα	κύρια	προγράμματα	των	Διαρθρωτικών	Ταμείων	
ΣΤΟΧΟΙ	
Η	ανταλλαγή	καλών	πρακτικών	στο	πεδίο	των	Υπηρεσιών	Ευέλικτων	Μεταφορών	(Flexible	Transport	Services-FTS)	για	την	
ενίσχυση	της	αποδοτικότητας	των	υπηρεσιών	των	μέσων	μαζικής	μεταφοράς	και	η	γενική	βιωσιμότητα	των	αστικών	και	
αγροτικών	περιοχών.	Η	κατανόηση	της	γνώμης	των	επιβατών	και	η	γνώση	για	τα	κοινωνικοοικονομικά	αποτελέσματα	
των	Υπηρεσιών	Ευέλικτων	Μεταφορών	(FTS)	στις	εξυπηρετούμενες	περιοχές.	Η	μεταφορά	εμπειριών	και	καλών	
πρακτικών	μεταξύ	των	εμπλεκομένων	τοπικών	αρχών	και	άλλων	φορέων.	Η	αύξηση	της	γνώσης,	μέσω	αναλυτικών	
μελετών	για	τις	τοπικές	ανάγκες	και	πιθανών	λύσεων.	Η	αύξηση	σε	τοπικό	επίπεδο	της	γνώσης	για	τις	νέες	υπηρεσίες	
μαζικής	μεταφοράς,.	Η	ανάπτυξη	κατευθυντήριων	γραμμών	για	μια	αποτελεσματική	Ευρωπαϊκή	πολιτική	για	τις	
υπηρεσίες	μαζικής	μεταφοράς	στις	πόλεις	και	τις	αγροτικές	περιοχές.	Η	προαγωγή	σε	τοπικό,	περιφερειακό	και	
Ευρωπαϊκό	επίπεδο	της	έννοιας,	της	προσέγγισης	και	των	αποτελεσμάτων	των	Υπηρεσιών	Ευέλικτων	Μεταφορών	(FTS)		
Ο	ΡΟΛΟΣ	ΤΗΣ	ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ	
Η	 συμμετοχή	 της	 ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ	 στο	πρόγραμμα	 Flipper	 πραγματοποιήθηκε	 ύστερα	από	σχετική	αίτηση	 της	 επιχείρησης	
στη	Joint	Technical	Secretariat	του	Προγράμματος	INTERREG	IVC	σε	αντικατάσταση	του	Δήμου	Βόλου	που	ήταν	ο	αρχικός	
συνεργάτης	του	προγράμματος.	H	επίσημη	είσοδος	της	ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ	(τότε	ΔΟΥΚ)	στο	πρόγραμμα	έγινε	στις	15/09/2010	
αν	και	ο	πρώην	ΔΟΥΚ	είχε	μια	ουσιαστική	συμμετοχή	στο	πρόγραμμα	από	τις	αρχές	του	2010.	Το	μοντέλο	της	Υπηρεσίας	
Ευέλικτων	Μεταφορών	(Flexible	Transport	Services-FTS)	που	εφάρμοσε	η	ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ	μέσω	του	προγράμματος	FLIPPER	
είχε	 τα	 εξής	 χαρακτηριστικά:	 (1)	 χρήση	με	 τον	βέλτιστο	 τρόπο	 των	παρεχόμενων	υπηρεσίες	μεταφοράς	 της	μέσω	 των	
διαθέσιμων	λεωφορείων	της	με	βάση	πάντα	τη	μελέτη	σκοπιμότητας	που	εκπονήθηκε	και	τις	ανάγκες	των	χρηστών	των	
υπηρεσιών	 -	 άτομα	 με	 αναπηρίες	 και	 με	 δυσκολίες	 στις	 μετακινήσεις	 τους	 με	 τα	 παραδοσιακά	 μέσα	 μεταφοράς,	 (2)	
πιλοτική	 υλοποίηση	 από	 τον	 Απρίλιο	 του	 2011	 της	 εξειδικευμένης	 Υπηρεσίας	 Ευέλικτων	 Μεταφορών	 για	 τους	
υπάρχοντες	 χρήστες	 μέσω	 ενός	 νέου	 ειδικά	 διαμορφωμένου	 λεωφορείου,	 ενός	 τηλεφωνικού	 κέντρου	 κρατήσεων	 και	
ενός	ειδικού	λογισμικού	κρατήσεων,	 (3)	δημοσιοποίηση	του	προγράμματος	με	σκοπό	την	αύξηση	της	 ζήτησης	για	 την	
Υπηρεσία	Ευέλικτων	Μεταφορών	και	από	άλλους	χρήστες	με	προβλήματα	μετακίνησης		

	
ΕΤΠΑ:	ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ	ΤΑΜΕΙΟ	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ	
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	–	ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ	ΔΡΑΣΕΙΣ	ΓΙΑ	ΤΗΝ	

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ	ΚΑΙ	ΤΟΠΙΚΗ	ΑΝΑΠΤΥΞΗ,	1995-99	
ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ	ΔΡΑΣΕΙΣ	ΓΙΑ	ΤΗΝ	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ	

ΚΑΙ	ΤΟΠΙΚΗ	ΑΝΑΠΤΥΞΗ	(CIED)	

Πολιτιστικές	καινοτομίες	και		
τοπική	ανάπτυξη		

(κλάδος	πολιτιστικών	προϊόντων,	τουρισμός)	

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ	
Δήμος	Βόλου	
ΣΤΟΧΟΙ	
Στο	 πλαίσιο	 του	 προγράμματος	 αναζητήθηκαν	 τρόποι	 αξιοποίησης	 της	 Πολιτιστικής	 Κληρονομιάς	 για	 την	 οικονομική	
ανάπτυξη,	 μέσα	 από	 «μέτρα	 πολιτιστικής	 συναίνεσης»	 στις	 διαδικασίες	 σχεδιασμού,	 με	 σκοπό	 τη	 διαφύλαξη	 της	
Πολιτιστικής	Κληρονομιάς	και	την	ενίσχυση	της	πολιτιστικής	ολοκλήρωσης	των	Ευρωπαϊκών	Περιφερειών	
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Α6.	Ανάλυση	SWOT	της	ΠΠ		

(σε	 αντιστοίχιση	 με	 τις	 5	 προκλήσεις	 για	 την	 Βιώσιμη	 Αστική	 Ανάπτυξη	 του	 άρθρου	 7	 του	
Κανονισμού	1301/2013)	

	

Α6.1				Ανάλυση	SWOT	της	ΠΠ		

Πίνακας 64 Ανάλυση SWOT Περιοχής Παρέµβασης 

Δημογραφικά	
χαρακτηριστικά	

ΠΠ	

Ισχυρά	Σημεία	(S)	 Αδύναμα	Σημεία	(W)	

− Θετική	πληθυσμιακή	μεταβολή	
ιδιαίτερα	στην	περιοχή	της	Ν.	Ιωνίας.	

− Αυξημένο	ποσοστό	νέων	ιδιαίτερα	στην	
περιοχή	της	Ν.	Ιωνίας	

− Υψηλό	ποσοστό	αποφοίτων	
Τριτοβάθμιας	Εκπαίδευσης	

− Αυξητική	τάση	γήρανσης	του	
πληθυσμού	
Περισσότεροι	ηλικιωμένοι	παρά	
παιδιά	

− Συρρίκνωση	του	οικονομικά	ενεργού	
πληθυσμού	

− Αυξημένο	ποσοστό	αποφοίτων	
Πρωτοβάθμιας	Εκπαίδευσης	(στην	
περιοχή	Προσφυγικών	και	
Ξηροκάμπου	Ν.	Ιωνίας,	περίπου	το	
1/3	του	πληθυσμού)	

− Αυξημένο	ποσοστό	αναλφάβητων	
και	μαθητών	που	δεν	
παρακολουθούν	συστηματικά	την	
υποχρεωτική	εκπαίδευση	στις	
κοινότητες	των	Ρομά	

Ευκαιρίες	(O)	 Απειλές	(T)	

− Δυνατότητες	που	προσφέρουν	οι	
πολιτικές	της	Ε.Ε.	και	τα	εθνικά	σχέδια	
για	την	αναβάθμιση	του	ανθρώπινου	
δυναμικού	(κατάρτιση,	δια	βίου	
μάθηση)	

− Η	ύπαρξη	του	Πανεπιστημίου	

− Μειωμένες	δημόσιες	και	ιδιωτικές	
επενδύσεις	στην	εκπαίδευση	λόγω	
της	οικονομικής	κρίσης	

− Διαρροή	επιστημονικού	στελεχιακού	
δυναμικού	λόγω	έλλειψης	
ευκαιριών	
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Κοινωνικά	
χαρακτηριστικά	

ΠΠ	

Ισχυρά	Σημεία	(S)	 Αδύναμα	Σημεία	(W)	

− Ύπαρξη	βασικών	πολιτιστικών	
υποδομών	στο	κέντρο	της	Π.Π.	για	την	
ανάπτυξη	της	πολιτιστικής	κληρονομιάς	
ως	πηγή	κοινωνικής	καινοτομίας	για	
έξυπνη	ανάπτυξη	χωρίς	αποκλεισμούς	

− Πλούσιο	ιστορικό	και	πολιτιστικό	
απόθεμα	που	μπορεί	να	αξιοποιηθεί	με	
τη	χρησιμοποίηση	των	νέων	
τεχνολογιών	και	δημιουργικών	
επιχειρήσεων	

− Προσπελάσιμες	κοινωνικές	και	
πολιτιστικές	δομές	

− Ύπαρξη	σημαντικών	κοινωνικών	δομών	
− Σχετική	επάρκεια	ανθρώπινου	

δυναμικού	και	προνοιακών	δομών		

− Μη	λειτουργία	εδώ	και	10	χρόνια	
του	Δημοτικού	Θεάτρου	–	βασικού	
πυλώνα	–	στην	πολιτιστική	
ανάπτυξη	της	Π.Π.	και	συνεπώς	
αδυναμία	θεσμοθέτησης	μεγάλων	
καλλιτεχνικών	διοργανώσεων.	

− Χαμηλή	ή	μη	επαρκής	δικτύωση	
κοινωνικών	υπηρεσιών	

− Δεν	υπάρχουν	δομές	απασχόλησης	
του	ΟΤΑ	

− Ελλιπής	προσβασιμότητα	Αμεα	

Ευκαιρίες	(O)	 Απειλές	(T)	

− Επενδύσεις	σε	πολιτιστικά	έργα	που	θα	
συμβάλλουν	στην	ανταγωνιστικότητα,	
την	ελκυστικότητα	και	την	κοινωνική	
συνοχή.	

− Η	σύνδεση	με	την	ισότητα	και	τη	
συμμετοχή,	μπορεί	να	επιταχύνει	την	
προσαρμοστικότητα	και	την	εδραίωση	
αυτών.		

− Ευκαιρίες	απασχόλησης	από	έργα	
υποδομών	της	Πράξης	και	της	
Πολιτείας	

− Η	οικονομική	αβεβαιότητα	μπορεί	
να	περιορίσει	τη	συμμετοχή	του	
ιδιωτικού	τομέα	στην	εφαρμογή	
μιας	στρατηγικής	προσέγγισης	της	
έρευνας	και	της	καινοτομίας	στον	
τομέα	της	διατήρησης,	της	
αποκατάστασης	και	της	αξιοποίησης	
της	πολιτιστικής	κληρονομιάς.	

− Αναντιστοιχίες	θεσμικού	
υποστηρικτικού	πλαισίου	για	την	
Κοινωνική	Οικονομία	με	τις	ανάγκες	
των	ωφελουμένων	
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Οικονομικά	
χαρακτηριστικά	

ΠΠ	

Ισχυρά	Σημεία	(S)	 Αδύναμα	Σημεία	(W)	

− Η	λειτουργία	του	εμπορικού	λιμανιού	
και	του	σιδηροδρομικού	δικτύου	ως	
στοιχεία	που	συμβάλλουν	στην	
ανάπτυξη	της	οικονομίας	και	στην	
ελκυστικότητα	της	πόλης	

− Παραγωγή	και	μεταποίηση	προϊόντων	
στην	περιοχή	με	υψηλό	δείκτη	
προστιθέμενης	αξίας	

− Σημαντικός	αριθμός	επιχειρήσεων	του	
δευτερογενή	και	τριτογενή	τομέα	που	
δραστηριοποιούνται		σε	κλάδους	της	
RIS3	

− Εξειδικευμένο	ανθρώπινο	δυναμικό	
στον	δευτερογενή	τομέα	

− Έντονα	οικονομικά	και	οργανωτικά	
προβλήματα	των	επιχειρήσεων	με	
αποτέλεσμα		την	περιορισμένη	
εξαγωγική	δραστηριότητα	των	
τοπικών	επιχειρήσεων	

− Υψηλό	ποσοστό	ανεργίας	στις	
ηλικιακές	ομάδες	30-54	και	
εκπαιδευτικού	επιπέδου	Β’	
εκπαίδευσης,	

− Μικρή	συμμετοχή	των	
επιχειρηματιών	της	περιοχής	σε	
προγράμματα	κατάρτισης	

− Μικρός	αριθμός	επιχειρήσεων	που	
δραστηριοποιούνται	στον	τομέα	
κοινωνικής	οικονομίας	

− Μικρή	ενσωμάτωση	της	καινοτομίας	
στις	επιχειρήσεις	και	περιορισμένη	
συνεργασία	με	ερευνητικούς	φορείς	

Ευκαιρίες	(O)	 Απειλές	(T)	

− Οι	Κοινοτικοί	και	εθνικοί	πόροι	(ΕΣΠΑ,	
Επιχειρησιακά	Προγράμματα,	
Κοινοτικές	Πρωτοβουλίες,	
Αναπτυξιακός	Νόμος)		

− Οι	στρατηγικές	έξυπνης	εξειδίκευσης	
2014-2020	ως	νέες	πολιτικές	
περιφερειακής	ανάπτυξης	

− Παρατεταμένο	ασταθές	οικονομικό	
περιβάλλον	

− Απουσία	κουλτούρας	συνεργασιών		
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Κλιματικά	
χαρακτηριστικά	

ΠΠ	

Ισχυρά	Σημεία	(S)	 Αδύναμα	Σημεία	(W)	

− Ήπιο	κλίμα	
− Μεγάλο	θαλάσσιο	μέτωπο	
− Ύπαρξη	Σχεδίου	Διαχείρισης	Αειφόρου	

Ενέργειας	(Σύμφωνο	των	Δημάρχων)	

− Αυξημένη	αέρια	ρύπανση,	κυρίως	
από	αιωρούμενα	σωματίδια	PM10,	
κατά	τη	χειμερινή	περίοδο	

− Ηχορύπανση	στο	κέντρο	του	Βόλου	
− Αυξημένη	χρήση	του	αυτοκινήτου	

και	κυκλοφοριακή	επιβάρυνση	στο	
κέντρο	της	ΠΠ	με	συνέπεια	την	
αυξημένη	ατμοσφαιρική	ρύπανση	
και	την	επιβάρυνση	της	δημόσιας	
υγείας	

− Έλλειψη	χώρων	στάθμευσης	στην	
ευρύτερη	περιοχή	του	κέντρου	του	
Βόλου	και	της	Ν.	Ιωνίας	

− Ανεπαρκής	προώθηση	βιώσιμων	και	
συνδυασμένων	μεταφορών	

− Πυκνοδομημένα	κέντρα	Βόλου	και	
Ν.	Ιωνίας		που	δυσχεραίνουν	τον	
φυσικό	αερισμό	

− Εμφάνιση	φαινομένου	αστικής	
θερμικής	νησίδας	στο	κέντρο	του	
Βόλου,	της	Ν.	Ιωνίας	και	της	
περιοχής	των	Παλαιών	

Ευκαιρίες	(O)	 Απειλές	(T)	

− Αξιοποίηση	Εθνικών	και	Κοινοτικών	
πόρων	για	δημιουργία	και	
εκσυγχρονισμό	περιβαλλοντικών	
υποδομών	

− Υποχρέωση	εκπόνησης	Σχεδίων	
Βιώσιμης	Αστικής	Κινητικότητας	και	
χρηματοδότησής	τους	από	το	Πράσινο	
Ταμείο	

− Ανεπαρκής	χρηματοδότηση	από	την	
κεντρική	πολιτεία	για	την	
αντιμετώπιση	περιβαλλοντικών	
προβλημάτων	και	κινδύνων	

− Αναμενόμενη	αύξηση	των	θερμών	
ημερών	και	νυκτών	λόγω	της	
κλιματικής	αλλαγής	με	δυσμενείς	
επιπτώσεις	στην	υγεία	των	κατοίκων	

− Κίνδυνος	περαιτέρω	αύξησης	της	
ατμοσφαιρικής	ρύπανσης	
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Περιβαλλοντικά	
χαρακτηριστικά	

ΠΠ	

Ισχυρά	Σημεία	(S)	 Αδύναμα	Σημεία	(W)	

− Ύπαρξη	δικτύου	πεζοδρόμων.	
− Ύπαρξη	δικτύου	ποδηλατοδρόμων	και	

προώθηση	ποδηλάτου	
− Ύπαρξη	λεωφορειοδρόμων	
− Αξιοποίηση	τμημάτων	της	χερσαίας	

ζώνης	του	λιμένα	από	το	δήμο.	
− Ύπαρξη	δύο	μεγάλων	χώρων	

πρασίνου	–	πάρκων	στα	δύο	άκρα	της	
πόλης	

− Αυξημένη	ατμοσφαιρική		ρύπανση,	
ιδιαίτερα	στο	κέντρο	του	Βόλου	και	
στην	περιοχή	των	Παλαιών	

− Ηχορύπανση	στις	κεντρικές	περιοχές	
της	ΠΠ	

− Μη	ολοκληρωμένα	δίκτυα	
πεζοδρόμων	και	ποδηλατοδρόμων	

− Εμπόδια	στην	κίνηση	των	πεζών	και	
των	ποδηλάτων	

− Περιορισμένη	εφαρμογή	της	
πολυτροπικής	βιώσιμης	
κινητικότητας	

− Δεν	υπάρχει	πρόσφατη	
κυκλοφοριακή	μελέτη	

− Αρκετά	πυκνοδομημένο	του	Βόλου	
και	της	Ν.	Ιωνίας	με	σχετικά	χαμηλό	
ποσοστό	δημόσιου	χώρου	
συγκριτικά	με	τις	υπόλοιπες	
περιοχές	

− Υψηλός	αριθμός	κτιρίων	με	μεγάλη	
ηλικία	κατασκευής	

− Μεγάλες	ενεργειακές	καταναλώσεις	
και	θερμικές	απώλειες	λόγω	της	
παλαιότητας	των	κτιρίων	

− Μη	χρήση	ΑΠΕ	στα	δημοτικά	κτίρια	
και	εγκαταστάσεις	

− Μικρή	εφαρμογή	βιοκλιματικού	
σχεδιασμού	μέχρι	σήμερα	

− Έλλειμμα	κοινοχρήστων	χώρων,	
χώρων	πρασίνου	και	οργανωμένων	
περιοχών	αναψυχής	

Ευκαιρίες	(O)	 Απειλές	(T)	

− Δυνατότητα	ανάπτυξης	συνεργασιών	
με	το	Πανεπιστήμιο	Θεσσαλίας	και	
άλλους	φορείς	της	περιοχής	

− Δυνατότητα	αξιοποίησης	του	
παραλιακού	μετώπου	με	όρους	
αστικής	σύνθεσης	και	σύνδεσής	του	
με	τον	αστικό	ιστό	

− Δυνατότητα	ανάπτυξης	
συνδυασμένων	μεταφορών	
(Αεροδρόμιο	–	Λιμάνι	–	Ο.Σ.Ε.)	και	
σύνδεσή	τους	με	την	πόλη	και	με	
περιοχές	ανάπτυξης	παραγωγικών	
δραστηριοτήτων	(π.χ.	ΒΙ.ΠΕ.)	

− Περιορισμένη	χρηματοδότηση	για	
κυκλοφοριακά	έργα	και	μελέτες	
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Α6.2				Κρίσιμα	ζητήματα	Περιοχής	Παρέμβασης	

Από	 την	 προηγούμενη	 συνολική	 SWOT	 ανάλυση	 προκύπτουν	 τα	 εξής	 κρίσιμα	 ζητήματα	 για	 την	
Περιοχή	Παρέμβασης:		
Το	 κλίμα	 της	 περιοχής	 σε	 συνδυασμό	 με	 τα	 χαρακτηριστικά	 του	 αστικού	 δομημένου	
περιβάλλοντος	 (πυκνή	 δόμηση	 και	 σχετικά	 ψηλά	 κτίρια	 στο	 κέντρο,	 ανεπαρκείς	 χώροι	
πρασίνου)	και	την	αυξημένη	κυκλοφορία	αυτοκινήτων	επηρεάζουν	αρνητικά	τον	αερισμό	
και	 δροσισμό	 της	 περιοχής	 και	 συμβάλλουν	 καθοριστικά	 στην	 επιβάρυνσης	 της	
ατμόσφαιρας	με	αέριους	ρύπους	(καταγράφονται	πολλές	ημέρες	με	υπέρβαση	του	μέσου	
ημερήσιου	ορίου	αιωρούμενων	σωματιδίων	ΡΜ10).		
Εμφάνιση	φαινομένου	αστικής	θερμικής	νησίδας	στις	περιοχές	του	κέντρου	του	Βόλου	και	
της	Νέας	Ιωνίας,	καθώς	και	στην	περιοχή	των	Παλαιών.	
Αύξηση	της	αίσθησης	της	δυσφορίας	σε	περιόδους	έντασης	των	παραπάνω,	με	δυσμενείς	
επιπτώσεις	 στην	 υγεία,	 ιδιαίτερα	 των	 ευπαθών	 ομάδων	 (ηλικιωμένοι,	 παιδιά,	 άτομα	 με	
αναπνευστικά	και	καρδιακά	προβλήματα).		
Αναμενόμενη	αύξηση	των	θερμών	ημερών	και	νυκτών	λόγω	της	κλιματικής	αλλαγής.	
Αυξημένη	 ανάγκη	 για	 δράσεις	 και	 παρεμβάσεις	 που	 θα	 μετριάσουν	 τις	 επιπτώσεις	 της	
κλιματικής	αλλαγής	και	θα	περιορίσουν	την	ατμοσφαιρική	ρύπανση.	
Έλλειμμα	κοινοχρήστων	χώρων,	χώρων	πρασίνου	και	οργανωμένων	περιοχών	αναψυχής.	
Μη	ολοκληρωμένα	δίκτυα	πεζοδρόμων	και	ποδηλατοδρόμων	και	η	κίνηση	των	πεζών	δεν	
είναι	πάντα	εύκολη.		
Ιδιαίτερα	αυξημένη	χρήση	του	αυτοκινήτου	στο	κέντρο	όπου	συγκεντρώνονται	οι	κεντρικές	
λειτουργίες.	
Ανάγκη	για	υλοποίηση	δράσεων	που	θα	συμβάλλουν	στη	βιώσιμη	αστική	κινητικότητα.	
Περιορισμένη	 χρήση	 ΑΠΕ	 είναι	 τόσο	 στα	 δημοτικά	 όσο	 και	 στα	 ιδιωτικά	 κτίρια	 και	 οι	
ενεργειακές	καταναλώσεις	είναι	μεγάλες	και	δαπανηρές.	
Επιδείνωση	 δημογραφικών	 δεικτών	 (αυξητική	 τάση	 γήρανσης	 του	 πληθυσμού,	
περισσότεροι	ηλικιωμένοι	παρά	παιδιά,	συρρίκνωση	του	οικονομικά	ενεργού	πληθυσμού).	
Αυξημένες	ανάγκες	πρόνοιας	και	περίθαλψης	ηλικιωμένων	ατόμων.	
Έλλειψη	 δομών	 και	 μηχανισμών	 με	 αντικείμενο	 την	 επανένταξη	 ανέργων	 στην	 αγορά	
εργασίας	και	 	 την	αντιμετώπιση	 της	ανεργίας	μέσω	στοχευμένων	δράσεων	για	ευάλωτες	
κοινωνικές	ομάδες.	
Έλλειψη	γραφείου	προώθησης	της	απασχόλησης	και	της	επιχειρηματικότητας	με	στόχο	την	
ενίσχυση		της	παραγωγικής	&	επιχειρηματικής	δραστηριότητας		της	περιοχής		
Έλλειψη	σύνδεσης	της	κατάρτισης	των	ανέργων	με	την	ανάληψη	πρωτοβουλίας	για	ίδρυση	
νέων	επιχειρήσεων	για	ί	
Στήριξη	 ατόμων	 μέσω	 κατάρτισης	 αλλά	 και	 παροχής	 κινήτρων	 αναφορικά	 με	 τον	 τομέα	
Κοινωνικής	Επιχειρηματικότητας	
Απουσία	βασικής	πολιτιστικής	υποδομής	στο	κέντρο	της	ΠΠ,	αλλά	και	της	Αστικής	Περιοχής	
όπως	το	Θέατρο,	 	που	μπορεί	να	συμβάλει	στην	αναζωογόνηση	όλης	της	περιοχής	και	να	
λειτουργήσει	ως	μοχλός	οικονομικής	ανάπτυξης	και	κοινωνικής	συνοχής		
Ανάγκη	βελτίωσης	της	ελκυστικότητας	της	περιοχής	παρέμβασης	με	στόχο	την	προσέλκυση	
νέων	επιχειρήσεων	ή	αναβάθμιση	των	υφιστάμενων	
Ανάγκη	αναβάθμισης	της	επιχειρηματικής	δραστηριότητας	μέσω	αξιοποίησης	των	ΤΠΕ	και	
ενσωμάτωσης	της	καινοτομίας	στις	επιχειρήσεις	που	δραστηριοποιούνται	σε	κλάδους	RIS	3		
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Α6.3				Έρευνα	Πανεπιστημίου	Θεσσαλίας		

Η	έλλειψη	διασύνδεσης	των	υπηρεσιών,	οι	παραδοσιακοί	τρόποι	εξυπηρέτησης	των	πολιτών	που	
πλήττονται	 από	 φτώχεια,	 ανεργία	 ή/και	 κοινωνικό	 αποκλεισμό,	 η	 χαμηλή	 διείσδυση	 των	 νέων	
τεχνολογιών	 στις	 κρατικές	 και	 δημοτικές	 προνοιακές	 υπηρεσίες	 οδηγεί	 αναπόφευκτα	 στην	
αδυναμία	 συλλογής	 δεδομένων	 τεκμηρίωσης	 της	 κατάστασης	 των	 πιο	 φτωχών	 κοινωνικών	
στρωμάτων	της	περιοχής	παρέμβασης	–	και	όχι	μόνο.	

Βέβαια	το	πλήθος	των	εργαζομένων	στις	κοινωνικές	δομές	της	περιοχής	παρέμβασης	συντάσσουν	
περιοδικές	 εκθέσεις	 στα	 πλαίσια	 του	 έργου	 τους	 και	 διαμορφώνουν	 εμπειρικά	 εικόνα	 για	 την	
κατάσταση	 των	 ωφελουμένων	 τους.	 Τέτοιες	 δομές	 όπως	 τα	 ΚΔΑΠ/Βρεφονηπιακοί	 Σταθμοί	 της	
Νεάπολης	που	εξυπηρετεί	παιδιά	και	οικογένειες	κυρίως	της	ΠΠ,	το	ΚΔΑΠ	Προσφυγικών,	το	ΚΔΑΠ-
ΜΕΑ	στα	Παλαιά,	κτλ	που	αποτελούν	σημεία	πρόσβασης	για	τα	παιδιά	720	οικογενειών	(στοιχεία	
2017,	 Κ.Ε.Κ.Π.Α.	 -	 Δ.Ι.Ε.Κ.),	 μεταφέρουν	 συχνά	 την	 εικόνα	 αναγκών	 –	 τουλάχιστον	 ως	 προς	 τη	
φροντίδα	για	το	παιδί	και	την	κατάσταση	των	νοικοκυριών.	

Εντούτοις	 συχνά	 απαιτούνται	 εκτός	 των	 ερευνών	 με	 ποιοτικά	 χαρακτηριστικά	 και	 περιοδικές	
έρευνες	 ελέγχου	 υποθέσεων	 για	 την	 κινητικότητα	 των	 κοινωνικών	 δεδομένων.	 Η	 ανάγκη	 αυτή	
καλύπτεται	 με	 περιοδικές	 έρευνες	 πεδίου	 με	 ερωτηματολόγιο	 συχνά	 με	 τη	 συνδρομή	 και	 άλλων	
φορέων	πλην	του	ΟΤΑ.	

Στα	πλαίσια	του	παρόντος	Επιχειρησιακού	Σχεδιασμού	ο	Δήμος	Βόλου	ανέθεσε	στο	Πανεπιστήμιο	
Θεσσαλίας	τη	διεξαγωγή	έρευνας	στην	περιοχή	παρέμβασης	προκειμένου	να	επικαιροποιήσει	τα	
στοιχεία	 για	 την	 περιοχή	 αλλά	 και	 -κυρίως-	 για	 να	 προσεγγίσει	 στάσεις	 και	 αντιλήψεις	 των	
επαγγελματιών	της	περιοχής	σε	βασικές	στρατηγικές	στοχεύσεις	του	παρόντος	σχεδίου	δράσης.		

Η	έρευνα	διεξήχθη	το	διάστημα	Μάρτιος-Απριλιος	2016	και	η	πρώτη	αποτίμηση	παρατίθεται	εδώ	
σε	δύο	 κατηγορίες:	 (1)	 απαντήσεις	που	 καταχωρήθηκαν	από	 επαγγελματίες	 και	 εκπροσώπους	
μικρομεσαίων	 επιχειρήσεων	 της	 περιοχής	 και	 (2)	 απαντήσεις	 που	 συλλέχθηκαν	 από	 δείγμα	
κατοίκων	της	περιοχής:	

	

Επιχειρήσεις	της	ΠΠ	

Από	το	ερωτηματολόγιο	των	επιχειρήσεων	διακινήθηκαν	150	ερωτηματολόγια	και	απαντήθηκαν	τα	
123.	 Όπως	 είναι	 εμφανές	 από	 την	 σύγκριση	 των	 δύο	 ερωτηματολογίων	 έμφαση	 δόθηκε	 στους	
κατοίκους	καθώς	οι	επιχειρήσεις	και	οι	επαγγελματίες	μέσω	 των	θεσμικών	τους	εκπροσώπων	θα	
συμμετάσχουν	στην	διαβούλευση	και	με	άλλον	τρόπο.		

Η	κατανομή	των	απαντηθέντων	ερωτηματολογίων	σε	επιχειρήσεις	της	ΠΠ	έχει	ως	εξής:		

− Τα	31	ή	το	25,2%	ήταν	από	την	Νέα	Ιωνία,	τα	44	ή	το	35,8%	ήταν	στην	περιοχή	των	Παλαιών	
και	το	39%	στην	περιοχή	του	Βόλου	(εκτός	των	Παλαιών).	

− Ως	 προς	 το	 επίπεδο	 εκπαίδευσης,	 οι	 περισσότεροι	 επιχειρηματίες	 της	 ΠΠ	 που	 ερωτήθηκαν	
έχουν	 τριτοβάθμια	 εκπαίδευση	 (41,5%),	 ακολουθούν	 οι	 έχοντες	 Δευτεροβάθμια	 εκπαίδευση	
(30,1%),	ενώ	ένα	ποσοστό	της	τάξης	του	17,9%	έχουν	Μεταλυκειακή	εκπαίδευση.	

− Χαρακτηριστικό	επίσης	είναι	το	γεγονός	ότι	ελάχιστοι	από	 τους	 επιχειρηματίες	μένουν	 στην	
ΠΠ,	 καθώς	οι	περισσότεροι	μένουν	 είτε	στην	 ευρύτερη	ΑΠ,	 είτε	 στην	 ευρύτερη	 περιοχή	 του	
Καλλικρατικού	Δήμου	Βόλου.		

− Αρκετοί	επίσης	ιδιοκτήτες	ΜΜΕ	δεν	θέλησαν	να	δηλώσουν	την	καταγωγή	τους	
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− Το	 μεγαλύτερο	 μέρος	 των	 επιχειρήσεων	 είναι	 σε	 ενοικιαζόμενα	 καταστήματα	 κάτι	 που	
σημαίνει	ότι	οι	πιθανότητες	να	επενδύσουν	μπορεί	να	εξαρτάται	και	από	αυτό,	ενώ	σίγουρα	
εξαρτάται	και	το	επίπεδο	του	εισοδήματος	τους.	

− Ως	προς	 τον	αριθμό	 των	 εργαζόμενων	 το	μεγαλύτερο	μέρος	 των	επιχειρήσεων	έχει	από	0-3	
εργαζόμενους	με	πλήρη	απασχόληση,	εξίσου	είναι	υψηλό	το	ποσοστό	με	μερική	απασχόληση,	
αλλά	και	ο	αριθμός	των	συμβοηθούντων	μελών	που	δεν	ξεπερνούν	τα	3	άτομα.	

− Ως	 προς	 το	 επίπεδο	 του	 εισοδήματος	 η	 εικόνα	 δείχνει	 ότι	 το	 μεγαλύτερο	 κομμάτι	 των	
επιχειρηματιών	 της	ΠΠ	δηλώνει	ένα	εισόδημα	15.001	έως	20.000	€	ενώ	οι	άλλες	κατηγορίες	
εισοδήματος	 έχουν	 περίπου	 παρόμοια	 ποσοστά	 απαντήσεων	 με	 εξαίρεση	 την	 πολύ	 υψηλή	
ομάδα	με	11,4%	και	την	πολύ	χαμηλή	ομάδα	με	7,3%.	Προφανώς	τα	εισοδήματα	αυτά	έχουν	
μειωθεί	τα	τελευταία	χρόνια	καθώς	οι	περισσότεροι	επιχειρηματίες	δηλώνουν	ότι	ο	τζίρος	τους	
έχει	μειωθεί	(σχεδόν	το	50%),	ένα	32,5%	ανέφερε	ότι	ο	τζίρος	είναι	σταθερός	και	μόλις	ένα	15%	
περίπου	δηλώνει	ότι	ο	τζίρος	αυξήθηκε.	

− Το	30%	των	 ιδιοκτητών	ΜΜΕ	δήλωσε	ότι	έχει	συμμετάσχει	σε	προγράμματα	κατάρτισης	στο	
παρελθόν.	

− Όσοι	συμμετείχαν	σε	κάποιου	είδους	κατάρτιση	δηλώνουν	την	αξιολογούν	ως	απλή	απόκτηση	
γνώσεων,	καθώς	μόλις	ένα	8%	οδηγήθηκε	σε	έναρξη	επιχείρησης	και	ένα	9%	αναβάθμισε	μέσω	
της	κατάρτισης	μια	υπάρχουσα	επιχείρηση.	

− Μόλις	το	30%	γνωρίζει	τι	είναι	η	Κοινωνική	Επιχειρηματικότητα	
− Το	83%	 των	 ιδιοκτητών	ΜΜΕ	 της	ΠΠ	δεν	 σχεδιάζει	 να	 αλλάξει	 εργασιακό	 αντικείμενο	 ή	 να	

επεκτείνει/τροποποιήσει	το	υφιστάμενο	

− Το	63%	των	ιδιοκτητών	ΜΜΕ	της	ΠΠ	δεν	επιθυμεί/σχεδιάζει	να	προσλάβει	εργαζόμενους	(με	
επιδότηση	ή	χωρίς)	με	μόνο	το	23%	να	δηλώνει	ότι	θα	μπορούσε	να	προσλάβει	έως	1	άτομο	

− Οι	δυνατότητες	προώθησης	cluster	 την	ΠΠ	 (πχ.	στο	τομέα	μαζικής	εστίασης)	φαίνεται	να	μην	
είναι	 ιδιαίτερα	 δημοφιλής	 αφού	 το	 58%	 δεν	 ενδιαφέρεται	 για	 κάτι	 τέτοιο	 ενώ	 το	 39%	 θα	
συζητούσε	μια	τέτοια	προοπτική.	

− Σχετικά	με	 το	αν	επιθυμούν	να	υπάρχουν	δράσεις	 κατάρτισης	σε	συγκεκριμένες	 κατηγορίες	
επαγγελμάτων	τα	οποία	διαπιστώνουν	ότι	έχουν	έλλειψη	στη	αγορά	εργασίας	οι	περισσότεροι	
δηλώνουν	 ότι	 δεν	 χρειάζονται	 κάτι	 εξειδικευμένο	 (σχεδόν	 το	 55%).	 Το	 ποσοστό	 40%	 που	
δηλώνει	 ότι	 θα	 ήθελε	 στοχευμένα	 προγράμματα	 κατάρτισης	 δεν	 ξεκαθαρίζει	 σαφώς	 τα	
αντικείμενα	αυτά.	Ως	προς	την	πιθανότητα	η	όποια	κατάρτιση	στο	πλαίσιο	της	ΟΧΕ	στην	ΠΠ	να	
έχει	 κατεύθυνση	 τον	 Τουρισμό,	 θετικά	 απάντησαν	 το	 77%	 των	 επιχειρήσεων,	 ενώ	 το	 61%	
απάντησε	θετικά	για	τον	Πολιτισμό.	

− Για	την	Έρευνα	και	Ανάπτυξη	θετικά	απάντησε	το	73,2%,	ενώ	70%	απάντησε	ότι	θα	πρέπει	η	
παρέμβαση	στην	ΠΠ	να	έχει	στόχο	 την	Αστική	Αναβάθμιση	 για	 την	προσέλκυση	επισκεπτών	
και	–συνεπώς,	την	προσδοκούμενη	αύξηση	του	συνολικού	κύκλου	εργασιών	της	περιοχής.		

− Ως	προς	την	πιθανότητα	η	παρέμβαση	να	έχει	στόχο	 την	Αντιμετώπιση	 της	Ανεργίας	θετικά	
απάντησε	σχεδόν	το	88%	 ,	ενώ	η	δημιουργία	Νέων	Επιχειρήσεων	κρίνεται	θετικά	από	το	77%	
των	ερωτηθέντων.	

	

Κάτοικοι	της	ΠΠ	

Συνολικά	 διακινήθηκαν	 πάνω	 από	 450	 ερωτηματολόγια	 για	 τους	 κατοίκους	 της	 περιοχής	
αναφοράς.	Από	αυτά	συγκεντρώθηκαν	376	ερωτηματολόγια	με	αρκετές	δυσκολίες	καθώς	αρκετοί	
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κάτοικοι	 δεν	 ήθελαν	 να	 απαντήσουν,	 παρά	 το	 γεγονός	 ότι	 αρκετοί	 θεώρησαν	 σημαντική	 την	
εμπλοκή	του	Πανεπιστημίου	στην	όλη	διαδικασία.	

− Από	 τα	 ερωτηματολόγια	 που	 συλλέχθηκαν	 τα	 74	 ή	 ποσοστό	19,7%	 είναι	 από	 κατοίκους	 της	
Νέας	Ιωνίας,	126	ή	το	33,5%	από	κατοίκους	των	Παλαιών	και	176	ή	το	46,8%	από	κατοίκους	
του	Βόλου	(πλην	Παλαιών)	

− Ως	 προς	 την	 κατανομή	 σε	 ηλικιακές	 ομάδες	 διαπιστώνουμε	 ότι	 τα	 ερωτηματολόγια	
απαντήθηκαν	από	μια	σχετικά	καλή	κατανομή	ηλικιών	με	περισσότερη	διάθεση	να	απαντήσουν	
να	δείχνουν	οι	μικρότερες	ηλικιακές	ομάδες	που	ίσως	θεωρούν	ότι	τους	αφορά	περισσότερο	το	
ζήτημα	σε	σχέση	με	τις	μεγαλύτερες	ηλικίες	που	αντιμετωπίζουν	διαφορετικά	τα	ζητήματα	της	
απασχόλησης,	της	ανεργίας,	της	επαγγελματικής	προοπτικής,	αλλά	και	των	αλλαγών	στην	πόλη	
-	όπως	ήταν	τουλάχιστον	αναμενόμενο	

− Ως	προς	το	επίπεδο	εκπαίδευσης	των	κατοίκων	της	περιοχής	(όσων	δέχθηκαν	να	απαντήσουν)	
βλέπουμε	ότι	μεγάλο	μέρος	του	πληθυσμού	είναι	απόφοιτοι	 τριτοβάθμιας	εκπαίδευσης	 (48%	
περίπου	 οι	 απόφοιτοι	 τριτοβάθμιας	 εκπαίδευσης	 και	 οι	 κάτοχοι	 μεταπτυχιακού	 και	
διδακτορικού)	 ενώ	 και	 ένα	 σημαντικό	 τμήμα	 είναι	 φοιτητές	 (16%),	 ενώ	 αντίθετα	 ένα	 πολύ	
μικρό	ποσοστό	έχει	τελειώσει	μόνο	την	πρωτοβάθμια	εκπαίδευση	(4%).	

− Ως	προς	τον	τόπο	καταγωγής	η	συντριπτική	πλειοψηφία	των	ερωτηθέντων	απάντησε	ότι	είναι	
Ελληνικής	 καταγωγής.	 Στο	 σημείο	 αυτό	 θα	 πρέπει	 να	 επισημάνουμε	 ότι	 σε	 αντίθεση	 με	 την	
εμπειρική	 αίσθηση	 ότι	 στην	 περιοχή	 αναφοράς	 υπάρχουν	 πολλοί	 μετανάστες	 κάτοικοι,	
εμφανίστηκαν	κατά	την	διάρκεια	της	έρευνας	δύο	προβλήματα	που	συνδέονται.	Το	ένα	ζήτημα	
ήταν	 ότι	 πολλοί	 μετανάστες	 δεν	 ήθελαν	 να	 απαντήσουν	 συνολικά	 στο	 ερωτηματολόγιο,	 ενώ	
αρκετοί	 δεν	 απάντησαν	 στην	 συγκεκριμένη	 ερώτηση	 (σχεδόν	 το	 11%)	 κάτι	 που	 πιθανότατα	
υποδηλώνει	μια	δυσκολία	στο	να	δηλώσουν	την	καταγωγή	τους	

− Ως	προς	τον	αριθμό	των	ατόμων	του	νοικοκυριού	η	εικόνα	συνδυαζόμενη	με	τα	προηγούμενα	
γίνεται	 σχετικά	 ξεκάθαρη,	 καθώς	 μιλάμε	 για	 νοικοκυριά	 λίγων	 ατόμων	 από	 σχετικά	 νεαρά	
άτομα	ή	 για	 την	 τυπική	μορφή	οικογένειας	με	 ένα	ή	δύο	παιδιά,	όπως	φαίνεται	 και	από	 τον	
επόμενο	πίνακα,	με	τον	αριθμό	των	παιδιών	

− Ως	 προς	 το	 είδος	 της	 κατοικίας	 το	 50%	 σχεδόν	 των	 απαντήσεων	 αφορά	 ιδιόκτητη	 κατοικία,	
γεγονός	 που	 δείχνει	 μια	 σταθερή	 εγκατάσταση,	 ενώ	 το	 11%	 δηλώνει	 ότι	 φιλοξενείται	 με	
πιθανότερο	εξήγηση	το	γεγονός	αυτό	να	αφορά	νέους	που	εξακολουθούν	να	μένουν	με	 τους	
γονείς	τους	

− Μια	από	τις	βασικότερες	ερωτήσεις	για	το	προφίλ	των	κατοίκων	της	περιοχής	είναι	το	αν	είναι	
εργαζόμενοι	 ή	 όχι.	 Στην	 ερώτηση	 αυτή	 το	 66%	 των	 απαντήσεων	 αφορά	 εργαζόμενους,	 ενώ	
σχεδόν	το	16%	των	ερωτηθέντων	δήλωσε	ότι	είναι	άνεργο	(με	ή	χωρίς	κάρτα	ανεργίας	και	με	
χρόνο	 ανεργίας	 που	 κυμαίνεται	 από	 2	 μήνες	 έως	 και	 3	 χρόνια),	 ένα	 μικρό	 ποσοστό	 ότι	 δεν	
αναζητά	 εργασία	 (κυρίως	 νεαρές	 ηλικίες	 και	 σχεδόν	 όλοι	 φοιτητές),	 ενώ	 επίσης	 ένα	 μικρό	
ποσοστό	σχεδόν	9%	συνταξιούχοι	

− Ως	προς	το	είδος	της	απασχόλησης	η	συντριπτική	πλειοψηφία	είναι	μισθωτοί	(σχεδόν	το	55%	
όσων	 απάντησαν	 στην	 ερώτηση)	 σημαντικό	 τμήμα	 ελεύθεροι	 επαγγελματίες	 (περίπου	 25%),	
λίγοι	 οι	 περιστασιακά	 εργαζόμενοι	 (12%),	 ενώ	 ακόμη	 λιγότεροι	 όσοι	 δουλεύουν	 σε	
οικογενειακή	επιχείρηση	

− Μια	από	τις	βασικές	ερωτήσεις	για	να	καταλάβουμε	τις	ανάγκες	των	κατοίκων	είναι	η	ερώτηση	
για	το	οικογενειακό	εισόδημα.	Αν	και	πολλοί	αντιδρούσαν	στην	ερώτηση	αυτή	(για	τους	δικούς	
του	 λόγους	 ο	 καθένας)	 οι	 απαντήσεις	 μας	 δείχνουν	 ότι	 ένα	 μεγάλο	 τμήμα	 των	 κατοίκων	 της	
περιοχής	αναφοράς	έχει	εξαιρετικά	χαμηλά	εισοδήματα	(20%	κάτω	από	5.000€	και	άλλο	20%	
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από	 5.001	 έως	 10.000€),	 ένα	 εξίσου	 σημαντικό	 ποσοστό	 χαμηλά	 εισοδήματα	 (10.001	 έως	
15.000€	 το	 21%),	 ενώ	 εισοδήματα	 της	 τάξης	 των	 15.001	 έως	 20.000€	 έχει	 το	 15%	 και	
εισοδήματα	20.001	έως	25.000€	έχει	το	12,5%	των	ερωτηθέντων	(κάτι	που	τους	κατατάσσει	σε	
σχετικά	μεσαία	εισοδήματα).	Πάνω	από	25.001€	που	είναι	μεσαία	και	άνω	εισοδήματα	έχει	το	
11%	των	κατοίκων	της	περιοχής.	Βέβαια	το	επίπεδο	εισοδήματος	είναι	μια	πρώτη	ένδειξη	των	
αναγκών	των	κατοίκων	καθώς	παίζουν	ρόλο	και	άλλοι	παράγοντες	όπως	ο	αριθμός	των	ατόμων	
του	νοικοκυριού	ή	η	ιδιοκτησία	της	κατοικίας	

− Χαρακτηριστικό	 παράδειγμα	 σχετικής	 ανάγκης	 από	 την	 πλευρά	 των	 κατοίκων	 αποτελεί	 η	
επιδότηση	 ενοικίου	 που	 ασφαλώς	 αφορά	 όσους	 μένουν	 σε	 ενοικιαζόμενη	 κατοικία,	 αλλά	
ταυτόχρονα	 έχουν	 χαμηλά	 εισοδήματα.	 Παρόλα	 αυτά	 ένα	 μεγάλο	 μέρος	 των	 ερωτηθέντων	
δήλωσε	 ότι	 δεν	 γνωρίζει	 αν	 δικαιούται	 επιδότηση	 ενοικίου	 (26%),	 παρότι	 οι	 περισσότεροι	
δηλώνουν	με	βεβαιότητα	ότι	δεν	δικαιούνται.	Σε	αυτούς	προφανώς	κατατάσσονται	όσοι	έχουν	
ιδιόκτητη	 κατοικία,	αλλά	 για	 τους	υπόλοιπους	παραμένει	 το	 ερώτημα,	 καθώς	 τα	 εισοδήματα	
δεν	είναι	τόσο	υψηλά	που	να	δικαιολογούν	την	βεβαιότητα	αυτή	

− Ως	προς	τα	εμπόδια	πρόσβασης	στην	αγορά	εργασίας	οι	ερωτηθέντες	στην	συντριπτική	τους	
πλειοψηφία	θεωρούν	ότι	η	έλλειψη	θέσεων	εργασίας	είναι	το	κρισιμότερο	πρόβλημα	(σχεδόν	
το	 80%)	 ενώ	 οι	 υπόλοιπες	 επιλογές	 κατέχουν	 σαφώς	 μικρότερα	 ποσοστά	 με	 την	 έλλειψη	
εξειδίκευσης	να	έχει	επιλεγεί	από	το	27%	των	ερωτηθέντων	και	η	απαισιοδοξία	και	το	άγχος	να	
έχουν	επιλεγεί	από	το	21%	των	ερωτηθέντων	

− Σχετικά	με	την	συμμετοχή	των	ερωτηθέντων	σε	προγράμματα	κατάρτισης	στο	παρελθόν	ένα	
29%	περίπου	απάντησε	ότι	έχει	συμμετάσχει	σε	προγράμματα	κατάρτισης	

− Από	 όσους	 συμμετείχαν	 σε	 προηγούμενη	 κατάρτιση	 ένα	 πολύ	 μικρό	 ποσοστό	 πράγματι	
εντάχθηκε	σε	εργασία	λόγω	της	επιμόρφωσης	αυτής,	ενώ	για	την	συντριπτική	πλειοψηφία	τα	
σεμινάρια	 λειτούργησαν	 ως	 απλή	 απόκτηση	 γνώσεων	 (και	 βεβαίως	 ως	 μικρή	 εισοδηματική	
ενίσχυση	για	κάποιους	από	αυτούς).	

− Ως	προς	τις	δυνατότητες	που	ανοίγονται	μέσα	από	την	κοινωνική	οικονομία	μόνο	ένα	μικρό	
ποσοστό	της	τάξης	του	30%	απάντησε	ότι	γνωρίζει	την	κοινωνική	οικονομία	και	τις	προοπτικές	
που	 δίνει,	 αν	 και	 είναι	 μια	 από	 τις	 βασικές	 κατευθύνσεις	 για	 την	 χρηματοδότηση	
δραστηριοτήτων,	 είτε	 από	 εργαζόμενους	 (που	 θα	 ήθελαν	 να	 αλλάξουν	 δραστηριότητα),	 είτε	
κυρίως	από	ανέργους	

− Σχετικά	με	 τις	δράσεις	 που	 θα	 μπορούσαν	 να	 ενσωματωθούν	 στο	 πλαίσιο	 της	 ΟΧΕ	 για	 την	
αντιμετώπιση	των	προβλημάτων	των	κατοίκων	οι	απαντήσεις	που	δόθηκαν	είναι	ως	εξής:	

o Το	34%	των	ερωτηθέντων	θα	ενδιαφερόταν	για	δράσεις	κατάρτισης,	ενώ	το	50%	θεωρεί	ότι	πρέπει	
να	γίνουν	δράσεις	προώθησης	στην	Απασχόληση.		

o Αντίστοιχα	 δράσεις	 συμβουλευτικής	 θα	 ήθελε	 να	 γίνουν	 το	 27%,	 ενώ	 δράσεις	 υποστήριξης	 ΑΜΕΑ	
πιστεύει	 ότι	 πρέπει	 να	 γίνουν	 το	 37,5%	 των	 κατοίκων.	 Δράσεις	 για	 τους	 μετανάστες	 θεωρεί	 ότι	
πρέπει	 να	 γίνουν	 το	 22%,	 ενώ	 το	 μεγαλύτερο	 ποσοστό	 των	 κατοίκων	 55%	 θεωρεί	 ότι	 πρέπει	 να	
γίνουν	δράσεις	για	την	Αντιμετώπιση	της	Φτώχειας.		

o Ειδικές	 αναφορές	 σε	 επιμέρους	 ζητήματα	 όπως	 για	 παράδειγμα	 σε	 τι	 αντικείμενο	 θα	 ήθελαν	 να	
γίνουν	 τα	 σεμινάρια	 κατάρτισης	 ή	 τι	 είδους	 δράσεις	 προώθησης	 στην	 Απασχόληση	 θεωρούν	
καλύτερες	οι	απαντήσεις	είναι	ελάχιστες	και	δεν	προκύπτουν	ασφαλή	συμπεράσματα	
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ	Β:	ΣΑΦΗΝΕΙΑ	ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ	ΒΑΑ	ΩΣ	

ΠΡΟΣ	ΤΗ	ΔΟΜΗ	ΤΗΣ,	ΤΗΝ	ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ	ΣΤΙΣ	

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ,	ΤΑ	ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ	ΚΑΙ	ΤΟΝ	

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ	ΤΗΣ	

Β1.	Όραμα	και	στόχοι	Στρατηγικής	ΒΑΑ	

	

Β1.1	Παρουσίαση	Οράματος	και	Διατύπωση	Στρατηγικής	

«Η	αναζωογόνηση	του	αστικού	κέντρου	με	την	αξιοποίηση	των	χωρικών	και	λειτουργικών	του	

συγκριτικών	πλεονεκτημάτων		και		κύριο	στόχο	τη	βιώσιμη	και	χωρίς	αποκλεισμούς	ανάπτυξη»	

Το	όραμα	που	διατυπώνεται	για	την	βιώσιμη	ανάπτυξη	της	Περιοχής	Παρέμβασης	στηρίζεται	στη	
γενικότερη	 αναπτυξιακή	 στρατηγική	 του	 δήμου	 για	 τα	 επόμενα	 χρόνια,	 λαμβάνει	 υπόψη	 του	 τη	
δυσχερή	οικονομική	συγκυρία	στην	οποία	βρίσκεται	η	χώρα	και	προκύπτει	μέσα	από	την	ανάλυση	
των	 χαρακτηριστικών	 της	 περιοχής	 που	 εξετάστηκαν	 στο	 Κεφάλαιο	 Α,	 τη	 διάγνωση	 των	
προβλημάτων	και	τον	εντοπισμό	των	κρίσιμων	ζητημάτων.	

Ειδικότερα	 το	 όραμα	 αυτό	 υλοποιείτε	 μέσω	 δύο	 Στρατηγικών	 Στόχων,	 στον	 τομέα	 του	
Περιβάλλοντος	και	τον	Κοινωνικό-Οικονομικό	τομέα:	

α)	 Στρατηγικός	 Στόχος	 1:	 “Αναβάθμιση	 της	 ποιότητας	 του	 αστικού	 περιβάλλοντος	 και	
διατήρηση	και	ανάδειξη	της	πολιτιστικής	κληρονομιάς”.		

Στο	 πλαίσιο	 αυτού	 του	 στόχου	 αυτό	 επιτυγχάνεται	 η	 ενίσχυση	 της	 βιώσιμης	 ανάπτυξης,	 της	
λειτουργικότητας	 και	 ελκυστικότητας	 της	 ΠΠ	 για	 αντιστροφή	 της	 οικονομικής,	 κοινωνικής	 και	
περιβαλλοντικής	υποβάθμισης	στο:	

− Ιστορικό	 –	 πολιτιστικό	 περιβάλλον:	 με	 την	 αποκατάσταση	 της	 ιστορικής	 ταυτότητας	 και	 την	
αξιοποίηση	της	πολιτιστικής	κληρονομιάς	

− Αστικό	αδόμητο	και	δομημένο	περιβάλλον:	με	την	αναβάθμιση	των	ελεύθερων	χώρων	και	των	
χώρων	κυκλοφορίας	και	τη	μείωση	των	εκπομπών	αερίων	ρύπων	

β)	Στρατηγικός	Στόχος	2:	“Κοινωνική	Ενδυνάμωση	και	ενίσχυση	τις	βιώσιμης	οικονομικής	
ανάπτυξης”	

Στο	 πλαίσιο	 του	 στόχου	 αυτού	 επιτυγχάνεται	 η	 προαγωγή	 της	 κοινωνικής	 συνοχής	 και	 της	
κοινωνικής	 ενσωμάτωσης,	 ιδιαίτερα	 των	 ατόμων	 που	 πλήττονται	 από	 τη	φτώχεια,	 βελτιώνεται	 η	
προσβασιμότητα	 στην	 απασχόληση	 και	 υποστηρίζεται	 η	 επιχειρηματικότητα	 για	 την	 άμεση	
αντιμετώπιση	των	κοινωνικών	συνεπειών	της	κρίσης	
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Β1.2	Ανάλυση	της	Στρατηγικής	σε	επιμέρους	ειδικούς	στόχους		
(Ανάλυση	της	Στρατηγικής	σε	επιμέρους	ειδικούς	στόχους	που	συνδέονται	σαφώς		με	τις	ανάγκες	
και	τις	αναπτυξιακές	δυνατότητες	της	ΠΠ,	όπως	προέκυψαν	από	την	Ανάλυση	SWOT	αυτής)	
	

Αναλυτικότερα,	για	την	επίτευξη	του	οράματος	και	την	διαμόρφωση	της	στρατηγικής	λαμβάνονται	
υπόψη	 οι	 κατευθύνσεις	 των	 εγκεκριμένων	 στρατηγικών	 σχεδίων	 χωρικού	 και	 αναπτυξιακού	
σχεδιασμού,	σε	εθνικό,	περιφερειακό	και	τοπικό	επίπεδο,	καθώς	και	το	Επιχειρησιακό	Σχέδιο	του	
Δήμου	Βόλου,	που		αποτελεί	βασικό	εργαλείο	προγραμματισμού,	δράσεων	τοπικής	και	εσωτερικής	
ανάπτυξης	και	διατυπώνει	το	αναπτυξιακό	όραμα	για	την	προγραμματική	περίοδο	2015-2019.	

Με	βάση	τα	κρίσιμα	ζητήματα	που	εντοπίστηκαν	στην	Περιοχή	Παρέμβασης,	τις	ανάγκες	αλλά	και	
τα	συγκριτικά	της	πλεονεκτήματα,	η	προτεινόμενη	στρατηγική	καλύπτει	το	τρίπτυχο	«αναβάθμιση	
του	 αστικού	 περιβάλλοντος	 –	 κοινωνική	 συνοχή	 –	 οικονομική	 ανάπτυξη».	 Επιδιώκεται	 η	
αναβάθμιση	 του	 περιβάλλοντος	 και	 ο	 μετριασμός	 των	 επιπτώσεων	 της	 κλιματικής	 αλλαγής,	 η	
καταπολέμηση	 της	 ατμοσφαιρικής	 ρύπανσης	 και	 η	 βελτίωση	 του	 μικροκλίματος,	 η	 βελτίωση	 της	
κινητικότητας	με	 όρους	αειφορίας	 για	 την	 καλύτερη	πρόσβαση	όλων	 των	 κατοίκων	 της	 περιοχής	
και	 ιδιαίτερα	 των	 ευπαθών	 ομάδων	 στις	 υποδομές,	 υπηρεσίες	 και	 λειτουργίες	 της	 περιοχής.	 Η	
στρατηγική,	επίσης,	κατευθύνεται	στην	ανάσχεση	των	αποτελεσμάτων	της	δημοσιονομικής	κρίσης	
της	 τελευταία	 5ετίας	 που	 έχει	 ενισχύσει	 την	 φτώχεια	 και	 την	 περιθωριοποίηση	 ευπαθών	
πληθυσμιακών	ομάδων,	στην	ενδυνάμωση	των	ανέργων	και	στην	στήριξη	της	επιχειρηματικότητας.	
Ακόμη,	 καθοριστικός	 παράγοντας	 για	 την	 ανάπτυξη	 της	 περιοχής	 παρέμβασης	 θεωρείται	 και	 η	
εξασφάλιση	 ικανοποιητικού*	 επιπέδου	 κοινωνικών	 υπηρεσιών	 (υπηρεσιών	 υγείας,	 πρόνοιας,	
εκπαίδευσης	και	αναψυχής)	καθώς	και	η	βελτίωση	της	προσβασιμότητας	σε	αυτές.	Τέλος,	ιδιαίτερη	
βαρύτητα	 δίνεται	 στον	 τομέα	 της	 	 πολιτιστικής	 κληρονομιάς,	 η	 οποία	 θεωρείται	 θεμελιώδης	
συνιστώσα	 της	 κοινωνικής	 ανάπτυξης	 χωρίς	 αποκλεισμούς.	 Σε	 τέτοιες	 περιόδους	 κρίσης,	 η	
πρόσβαση	και	φροντίδα	για	την	πολιτιστική	κληρονομιά	μπορεί	να	βοηθήσει	τις	ευάλωτες	ομάδες	
ανθρώπων	να	ανακτήσουν	την	αίσθηση	της	συνέχειας,	της	αξιοπρέπειας	και	της	ενδυνάμωσης.		Οι	
τόποι	 πολιτισμού	 γίνονται	 δημόσιοι	 χώροι	 που	 βελτιώνουν	 την	 ποιότητα	 ζωής,	 παράγουν	
οικονομική	 δραστηριότητα,	 γνώσεις	 και	 δημιουργικότητα,	 τόποι	 αλληλεπίδρασης	 και	 κοινωνικής	
ένταξης	της	κοινότητας.	

	

Β1.3	Ειδικοί	Στόχοι	ΒΑΑ	

Οι	 δύο	 στόχοι	 της	 στρατηγικής	 (ΣΣ)	 για	 τη	 βιώσιμη	 ανάπτυξη	 της	 Περιοχής	 Παρέμβασης	
εξειδικεύονται	ως	εξής:	

ΣΣ	1:	Αναβάθμιση	της	ποιότητας	του	αστικού	περιβάλλοντος	και	διατήρηση	και	ανάδειξη	
της	πολιτιστικής	κληρονομιάς	

Ειδικοί	Στόχοι:	

− Αναβάθμιση	κοινοχρήστων	χώρων	

− Προώθηση	της	βιώσιμης	αστικής	κινητικότητας	

− Βελτίωση	της	κυκλοφορίας	

− Περιορισμός	της	ατμοσφαιρικής	ρύπανσης	και	της	ηχορύπανσης	
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− Βελτίωση	των	συνθηκών	θερμικής	άνεσης	

− Βελτίωση	προσπελασιμότητας	του	κέντρου	

− Προστασία	και	αξιοποίηση	της	πολιτιστικής	υποδομής	

	

ΣΣ	2:	Κοινωνική	Ενδυνάμωση	και	ενίσχυση	της	βιώσιμης	οικονομικής	ανάπτυξης		

Ειδικοί	Στόχοι:	

− Δημιουργία	υποδομών	για	δράσεις	κοινωνικής	υποστήριξης	

− Αναβάθμιση	και	διεύρυνση	των	παρεχόμενων	κοινωνικών	υπηρεσιών	

− Κοινωνική	ενσωμάτωση	ευπαθών	ομάδων	μέσω	δράσεων	πολιτιστικού	χαρακτήρα	

− Υποστήριξη	 της	 προσβασιμότητας	 ατόμων	 που	 πλήττονται	 από	 τη	 φτώχεια	 και	 ευπαθών	
ομάδων	σε	υποστηρικτικές	υπηρεσίες	

− Βελτίωση	της	απασχολησιμότητας	ανέργων	και	ευπαθών	ομάδων	

− Προώθηση	της	απασχόλησης	και	της	επιχειρηματικότητας		

− Στήριξη	της	Κοινωνικής	Επιχειρηματικότητας	

− Υποστήριξη	της	νεοφυούς	επιχειρηματικότητας	

	

Β1.4	Δέσμες	Δράσεων	

Αναλυτικότερα,	η	προτεινόμενη	στρατηγική	φιλοδοξεί	να	καλύψει	 τις	διαπιστωμένες	ανάγκες	 της	
περιοχής	 παρέμβασης	 μέσω	 της	 ανάπτυξης	 υποστηρικτικών	 δράσεων	 που	 εντάσσονται	 στις	
παρακάτω	κατηγορίες	και	υλοποιούν	τους	στρατηγικούς	της	στόχους:	

	

o Δράσεις	μετριασμού	των	επιπτώσεων	της	κλιματικής	αλλαγής	

Οι	 δράσεις	 αυτής	 της	 κατηγορίας	 αναφέρονται	 στη	 βελτίωση	 της	 ποιότητας	 ζωής	 στην	 Περιοχή	
Παρέμβασης	 μέσω	 της	 ελάφρυνσης	 του	 αστικού	 περιβάλλοντος	 από	 την	 ατμοσφαιρική	 ρύπανση	
που	οφείλεται	στις	εκπομπές	CO2	και	άλλων	αέριων	ρύπων	οι	οποίοι	παράγονται	κυρίως	από	τη	
χρήση	του	αυτοκινήτου.	Ταυτόχρονα	συμβάλλουν	στην	ενίσχυση	της	βιώσιμης	κινητικότητας,	μαζί	
με	τις	δράσεις	της	επόμενης	δέσμης,	και	διευκολύνουν	την	πρόσβαση	των	ευπαθών	ομάδων	στις	
υπηρεσίες	και	λειτουργίες	της	περιοχής.	

	

o Δράσεις	 βελτίωσης	 της	 κινητικότητας	 και	 αναβάθμισης	 του	 αστικού	
Περιβάλλοντος		

Οι	δράσεις	 της	κατηγορίας	αυτής	στοχεύουν	στην	αναβάθμιση	 των	κοινόχρηστων	χώρων	και	 των	
χώρων	κυκλοφορίας,	την	ενίσχυση	της	βιώσιμης	κινητικότητας	και	στον	εξοπλισμό	της	περιοχής	με	
υποδομές		ανάπτυξης	και	βελτίωσης	της	καθημερινής	ζωής	των	κατοίκων.		
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o Δράσεις	δημιουργίας	και	αναβάθμισης	κοινωνικών	υποδομών	

Περιλαμβάνονται	 δράσεις	 που	 βελτιώνουν	 τον	 εξοπλισμό	 της	 περιοχής	 σε	 αστικές	 υποδομές	
κοινωνικού	 χαρακτήρα	 που	 συμβάλλουν	 στη	 βελτίωση	 της	 προσβασιμότητας	 των	 δυνητικά	
ωφελουμένων	 της	 ΠΠ	 σε	 υπηρεσίες	 και	 δράσεις	 	 πρόνοιας	 και	 απασχόλησης	 με	 σκοπό	 την	
κοινωνική	ενσωμάτωση	και	στην	οικονομική	και	κοινωνική	αναζωογόνηση.	

	

o Δράσεις	 βελτίωσης	 υποδομών	 και	 ενεργειών	 του	 ΟΤΑ	 για	 την	 υποστήριξη	 της	
προσβασιμότητας	ατόμων	που	πλήττονται	από	φτώχεια	

Οι	δράσεις	αυτής	της	κατηγορίας	επιχειρούν	να	βελτιώσουν	συμπληρωματικά	και	σε	συνέργεια	τις	
υποδομές	 με	 άλλα	 επιχειρησιακά	 προγράμματα	 τις	 επιχειρησιακές	 ενέργειες	 του	 ΟΤΑ	 και	 των	
κοινωνικών	 φορέων	 που	 δρουν	 στην	 περιοχή	 παρέμβασης,	 προκειμένου	 να	 αξιοποιήσουν	
αποτελεσματικά	 τις	 προκλήσεις	 υποστήριξης	 των	 ατόμων	 που	 πλήττονται	 από	 φτώχεια	 και	
ιδιαίτερα	τη	ακραία	φτώχεια.		

Η	 έλλειψη	 χώρων	 ανάπτυξης	 δράσεων	 όπως	 για	 παράδειγμα	 συμπληρωματικές	 ενέργειες	 των	
Κέντρων	Κοινότητας	με	σημεία	 επαφής	 του	ΚΕΑ	σε	θύλακα	φτώχειας	 (Ξηρόκαμπος)	 και	 περιοχές	
χαμηλών	 εισοδημάτων	 (όπως	 οι	 Αγιοι	 Ανάργυροι),	 η	 έλλειψη	 ηλεκτρονικών	 μέσων	 διασύνδεσης	
των	 φορέων	 παροχής	 υποστήριξης	 στα	 άτομα	 που	 πλήττονται	 από	 φτώχεια	 και	 η	 έλλειψη	
εκπαίδευσης	 σε	 ΤΠΕ,	 ιδιαίτερα	 χρήσης	Η/Υ	 και	 Κοινωνικού	 λογισμικού	 των	 παρόχων	 κοινωνικών	
υπηρεσιών	 της	 πόλης,	 καθιστούν	 επιτακτική	 την	 διαμόρφωση	 υποδομών	 προετοιμασίας	 για	 την	
αξιοποίηση	άλλων	έργων	και	χρηματοδοτήσεων	σε	συμπληρωματικότητα	δράσεων	και	συνέργεια	
ενεργειών.	

	

o Δράσεις	 υποστήριξης	 και	 ενδυνάμωσης	 ευπαθών	 πληθυσμιακών	 ομάδων	 στην	
περιοχή	παρέμβασης	

Στην	κατηγορία	αυτή	ενεργειών	και	δράσεων	εντάσσονται	ενέργειες	συνοδευτικών	υποστηρικτικών	
υπηρεσιών	 για	 ανέργους	 της	 περιοχής	 παρέμβασης	 που	 χαρακτηρίζονται	 ως	 ευπαθείς	 ομάδες.	
Τέτοιες	 ομάδες	 είναι	 για	 παράδειγμα	 οι	 Άστεγοι,	 οι	 μακροχρόνια	 άνεργοι,	 ιδιαίτερα	 οι	 νέοι,	 οι	
Ρομά,	τα	άτομα	με	αναπηρίες,	κτλ.	Οι	δράσεις	περιλαμβάνουν	συνεδρίες	συμβουλευτικής	με	στόχο	
την	ενδυνάμωση,	τόσο	σε	ατομικό	όσο	και	σε	ομαδικό	πλαίσιο	που	θα	μπορούσαν	να	καταστήσουν	
απασχολήσιμους	 ανέργους	 αυτών	 των	 ειδικών	 ομάδων	 οι	 οποίες	 αντιμετωπίζουν	 περισσότερα	
εμπόδια	απ’	ότι	ο	γενικός	πληθυσμός	στην	εργασιακή	τους	ένταξη	λόγω	προκαταλήψεων,	έλλειψης	
προσόντων,	 δυσκολίες	 επιλογής	 ή	 προσαρμογής	 σε	 περισσότερα	 επαγγέλματα.	 Στις	 κατηγορίες	
αυτές	 θα	 επιδιωχθεί	 επίσης	 η	 προετοιμασία	 και	 η	 προώθηση	 επιχειρηματικών	 ενεργειών	 που	
εντάσσονται	στην	κοινωνική	οικονομία.	

	

o Δράσεις	 προώθησης	 της	 Απασχόλησης,	 της	 επιχειρηματικότητας	 ΜΜΕ	 και	 της	
Κοινωνικής	Οικονομίας	

Οι	 δράσεις	 αυτής	 της	 κατηγορίας	 στοχεύουν	 στην	 εργασιακή	 προετοιμασία	 ανέργων	 όλων	 των	
κατηγοριών,	 	 την	 κατάρτιση	 και	 την	 υποστήριξη	 της	 αναζήτησης	 ευκαιριών	 χρηματοδότησης	 και	
ένταξης	 σε	 πολιτικές	 απασχολησιμότητας	 ανέργων,	 μικροεπιχιερηματιών	 και	 συνεταιριστικών	
επιχειρήσεων.	
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Οι	 δράσεις	 θα	 έχουν	 ως	 σημείο	 αναφοράς	 το	 Γραφείο	 Διευκόλυνσης,	 ενδυνάμωσης	 και	
τεκμηρίωσης	 της	 απασχόλησης	 (Job	 Center)	 που	 θα	 δημιουργηθεί	 στην	 περιοχή	 παρέμβασης	
οργανώνοντας	 και	συστηματοποιώντας	υπηρεσίες	 για	 την	απασχόληση	 του	ΟΤΑ	που	σήμερα	δεν		
υφίστανται.	 Οι	 δράσεις	 αυτού	 του	 χαρακτήρα	 θα	 ενσωματωθούν	 μετά	 το	 τέλος	 του	 έργου	 στις	
δράσεις	του	ΟΤΑ.	

Στο	 Γραφείο	 Διευκόλυνσης,	 ενδυνάμωσης	 και	 τεκμηρίωσης	 της	 απασχόλησης	 (Job	 Center)	 θα	
παρέχονται	σε	ατομικό	και	ομαδικό	επίπεδο	υπηρεσίες	ενεργητικής	αναζήτησης	της	απασχόλησης	
(coaching),	 συμβουλευτική,	 στήριξη	στη	δημιουργία	 επιχειρηματικού	 Σχεδίου,	πληροφόρησης	 και	
στήριξης	 για	 την	 κοινωνική	 επιχειρηματικότητα	 καθώς	 και	 διάγνωσης	 του	 εργασιακού	 status	 των	
ανέργων.	

Στον	 άξονα	 εντάσσονται	 επίσης	 ενέργειες	 οργάνωσης	 στοιχείων	 δημοσιότητας	 και	 δικτύωσης,	
θεματικών	 εκθέσεων	 και	 εκδηλώσεων	 κοινωνικής	 επιχειρηματικότητας,	 ποιότητας	 στις	ΜΜΕ	 και	
πολιτιστικών	προϊόντων	που	συμβάλλουν	στην	ανάπτυξη	της	περιοχής.	

	

o Δράσεις	 στήριξης	 για	 την	 ίδρυση	 νέων	 επιχειρήσεων	 και	 αναβάθμιση	
υφιστάμενων		

Αφορά	 σε	 δράσεις	 προώθησης	 της	 επιχειρηματικότητας	 στην	 Περιοχή	 Παρέμβασης	 μέσω	 της	
υποστήριξης	 δημιουργίας	 νέων	 επιχειρήσεων	 και	 της	 ενίσχυσης	 υφιστάμενων,	 με	 σκοπό	 τη		
βελτίωση	της	παραγωγικής	δραστηριότητας,	της	ανταγωνιστικότητας	και	της	εξωστρέφειας	

	

Β1.5	Σύνδεση	ειδικών	στόχων	
(Σύνδεση	 ειδικών	 στόχων	 ΒΑΑ	 με	 τους	 στόχους	 του	 ΠΕΠ	 Θεσσαλίας	 και	 της	 Περιφερειακής	
Στρατηγικής	 για	 την	 κοινωνική	 ένταξη	 και	 την	 καταπολέμηση	 της	 φτώχειας	 στην	 Περιφέρεια	
Θεσσαλίας)	
	

Η	αρχιτεκτονική	 της	Περιφερειακής	 Στρατηγικής	 Κοινωνικής	 Ένταξης	Θεσσαλίας	 διαρθρώνεται	 σε	
Άξονες	 Προτεραιότητας,	 Στρατηγικούς	 και	 Ειδικούς	 Στόχους.	 Οι	 Άξονες	 Προτεραιότητας	 είναι	 οι	
εξής:	

1. Αντιμετώπιση	 της	 φτώχειας	 και	 του	 Κοινωνικού	 Αποκλεισμού	 –	 Ενεργός	 Κοινωνική	
Ενσωμάτωση	των	Ευπαθών	Ομάδων,	

2. Ανάπτυξη	 και	 Βιώσιμη	 Λειτουργία	 Περιφερειακού	 Δικτύου	 Κοινωνικής	 Προστασίας	 και	
Αλληλεγγύης,	

3. Αναβάθμιση	 Κοινωνικών	 και	 Εκπαιδευτικών	 Υποδομών	 που	 προάγουν,	 στηρίζουν	 και	
διευκολύνουν	Κοινωνική	Ενσωμάτωση	των	Ευπαθών	Ομάδων,	

4. Συντονισμός,	 Εφαρμογή,	 Παρακολούθηση	 και	 Αξιολόγηση	 της	 Περιφερειακής	 Στρατηγικής	
Κοινωνικής	Ένταξης.	

Οι	παραπάνω	Άξονες	αναλύονται	σε	Στρατηγικούς	Στόχους	και	παρακάτω	γίνεται	οι	σύνδεση	αυτών	
με	τους	Ειδικούς	Στόχους	του	ΒΑΑ.	
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Σύνδεση	Ειδικών	Στόχων	ΒΑΑ	με	Στρατηγικούς	Στόχους	της	ΠΕΣΚΕΘ:	

	

Σύνδεση	με	το	Περιφερειακό	Επιχειρησιακό	Πρόγραμμα	Θεσσαλίας	2014	-	2020	

Όπως	διαπιστώνεται,	οι	προτεινόμενες	για	χρηματοδότηση	από	την	παρούσα	Πρόσκληση	δράσεις	
που	εντάσσονται	στο	Σχέδιο	Δράσης	της	Στρατηγικής	ΒΑΑ	συνδέονται	με	δύο	Άξονες	Στρατηγικής	
του	 ΠΕΠ	 Θεσσαλίας	 2014-2020	 (Άξονας	 2:	 Ανάπτυξη	 και	 αξιοποίηση	 ικανοτήτων	 ανθρώπινου	
δυναμικού	 –	 ενεργός	 κοινωνική	 ενσωμάτωση	 &	 Άξονας	 3:	 Προστασία	 του	 περιβάλλοντος	 –	
Μετάβαση	 σε	 μια	 οικονομία	φιλική	 στο	 περιβάλλον),	 με	 τέσσερις	 θεματικούς	 στόχους	 και	 εννέα	
επιμέρους	επενδυτικές	προτεραιότητες.	

Επίσης,	περιλαμβάνονται	δράσεις	που	συνδέονται	με	τον	Άξονα	1	του	ΠΕΠ	Θεσσαλίας	2014-2020	
(Ενίσχυση	της	ανταγωνιστικότητας	και	 της	εξωστρέφειας	 των	επιχειρήσεων	 (ιδιαίτερα	των	ΜΜΕ),		
μετάβαση	 στην	 ποιοτική	 επιχειρηματικότητα,	 με	 αιχμή	 την	 καινοτομία	 και	 αύξηση	 της	
Περιφερειακής	 Προστιθέμενης	 Αξίας)	 και	 ειδικότερα	 με	 το	 Θεματικό	 Στόχο	 3	 -	 Βελτίωση	 της	
ανταγωνιστικότητας	των	μικρομεσαίων	επιχειρήσεων	και	του	γεωργικού	τομέα	(για	το	ΕΓΤΑΑ)	και	
του	τομέα	της	αλιείας	και	 της	υδατοκαλλιέργειας	 (για	 το	ΕΤΘΑ).	Οι	δράσεις	αυτές	αναμένεται	να	
χρηματοδοτηθούν	στο	πλαίσιο	άλλης	Πρόσκλησης.		

Ειδικός	στόχος	ΒΑΑ	 Στρατηγικός	στόχος	ΠΕΣΚΕ	

− Βελτίωση	της	απασχολησιμότητας	ανέργων	και	ευπαθών	
ομάδων	

− Προώθηση	της	απασχόλησης	και	της	επιχειρηματικότητας		
− Στήριξη	της	Κοινωνικής	Επιχειρηματικότητας	
− Υποστήριξη	της	νεοφυούς	επιχειρηματικότητας	

Σ.Σ.-1	Ενδυνάμωση	και	Προώθηση	της	Ενεργητικής	
Ένταξης	και	της	Ισότιμης	Πρόσβασης	των	Ευπαθών	
Ομάδων	στην	Αγορά	Εργασίας	και	σε	Ευκαιρίες	
Απασχόλησης	

− Υποστήριξη	της	προσβασιμότητας	ατόμων	που	
πλήττονται	από	τη	φτώχεια	και	ευπαθών	ομάδων	σε	
υποστηρικτικές	υπηρεσίες	

− Αναβάθμιση	και	διεύρυνση	των	παρεχόμενων	κοινωνικών	
υπηρεσιών	

Σ.Σ.-2	Καταπολέμηση	της	Φτώχειας	και	των	Υλικών	
Στερήσεων	

− Κοινωνική	ενσωμάτωση	ευπαθών	ομάδων	μέσω	δράσεων	
πολιτιστικού	χαρακτήρα	

− Υποστήριξη	της	προσβασιμότητας	ατόμων	που	
πλήττονται	από	τη	φτώχεια	και	ευπαθών	ομάδων	σε	
υποστηρικτικές	υπηρεσίες	

Σ.Σ.-3	Πρόληψη	και	Καταπολέμηση	του	
Αποκλεισμού	των	Ευπαθών	Ομάδων	και,	ιδίως,	
των	Περιθωριοποιημένων	Κοινοτήτων	και	των	
Παιδιών	

− Υποστήριξη	της	προσβασιμότητας	ατόμων	που	
πλήττονται	από	τη	φτώχεια	και	ευπαθών	ομάδων	σε	
υποστηρικτικές	υπηρεσίες	

− Αναβάθμιση	και	διεύρυνση	των	παρεχόμενων	κοινωνικών	
υπηρεσιών	

Σ.Σ.-4	Ενημέρωση	και	βελτίωση	των	όρων	
πρόσβασης	των	Ευπαθών	Ομάδων	σε	Κοινωνικές	
και	Προνοιακές	Υποδομές,	Υπηρεσίες	και	Παροχές	

− Στήριξη	της	Κοινωνικής	Επιχειρηματικότητας	

Σ.Σ.-5	Προώθηση	της	Κοινωνικής	Ένταξης	μέσω	
ανάπτυξης	της	Κοινωνικής	Οικονομίας	και	
Κοινωνικής	Επιχειρηματικότητας		αστικές	ή/και	σε	
αγροτικές	περιοχές	

− Δημιουργία	υποδομών	για	δράσεις	κοινωνικής	
υποστήριξης	

− Αναβάθμιση	και	διεύρυνση	των	παρεχόμενων	κοινωνικών	
υπηρεσιών	

Σ.Σ.-7	Κοινωνικές	Επενδύσεις	σε	υποδομές,	
ικανότητες,	δεξιότητες	και	συστήματα,	
διασφάλιση	της	ισότιμης	πρόσβασης	των	ευπαθών	
ομάδων	σε	κοινωνικές	και	προνοιακές	υπηρεσίες	
και	παροχές	



Πρόταση	Στρατηγικής	Βιώσιμης	Αστικής	Ανάπτυξης	(ΒΑΑ)	Δήμου	Βόλου	

έκδ.ΙΙΙ,	Σεπτέμβριος	2017	

ΚΕΦΑΛΑΙΟ	Β:	Σαφήνεια	Στρατηγικής	ΒΑΑ	ως	προς	τη	δομή	της,		

την	ανταπόκριση	στις	προκλήσεις,	τα	προβλήματα	και		

τον	ολοκληρωμένο	χαρακτήρα	της	

 

 136	

	

Πίνακας 65 Σύνδεση µε θεµατικούς στόχους και επενδυτικές προτεραιότητες του ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020	

Ειδικός	στόχος	ΒΑΑ	
Επιλεγμένος	
θεματικός	
στόχος	

Επιλεγμένη	επενδυτική	
προτεραιότητα	 Αιτιολόγηση	της	επιλογής	

− Αναβάθμιση	κοινοχρήστων	
χώρων	

− Προώθηση	της	βιώσιμης	
αστικής	κινητικότητας	

− Βελτίωση	της	κυκλοφορίας	
− Περιορισμός	της	

ατμοσφαιρικής	ρύπανσης	και	
της	ηχορύπανσης	

− Βελτίωση	των	συνθηκών	
θερμικής	άνεσης	

− Βελτίωση	προσπελασιμότητας	
του	κέντρου	

04	-	Υποστήριξη	της	
μετάβασης	προς	μια	
οικονομία	χαμηλών	
εκπομπών	διοξειδίου	του	
άνθρακα	σε	όλους	τους	
τομείς	

4e	–	Προώθηση	στρατηγικών	χαμηλών	
εκπομπών	διοξειδίου	του	άνθρακα	για	όλα	
τα	είδη	περιοχών,	ιδιαίτερα	για	τις	αστικές	
περιοχές,	συμπεριλαμβανομένης	της	
προώθησης	της	αειφόρου	πολυτροπικής	
αστικής	κινητικότητας	και	των	μέτρων	
προσαρμογής	σχετικά	με	τον	περιορισμό	
των	επιπτώσεων	

Με	την	επιλογή	αυτής	της	επενδυτικής	
προτεραιότητας	του	συγκεκριμένου	Θεματικού	
Στόχου,	το	ΠΕΠ	Θεσσαλίας	συμβάλλει	να	καλυφθούν	
οι	εξής	ανάγκες:	
− Υιοθέτηση	αρχών	ενεργειακής	αποδοτικότητας	και	

μετριασμού	των	επιπτώσεων	της	κλιματικής	αλλαγής	στον	
αστικό	σχεδιασμό.	

− Εξοικονόμηση	ενέργειας	με	την	προώθηση	της	αειφόρου	
πολυτροπικής	κινητικότητας	στα	αστικά	κέντρα	–	
πρωτεύουσες	Περιφερειακών	Ενοτήτων	της	Περιφέρειας.	
Παράλληλα,	κατ’	αναλογία	της	κλίμακας	χρηματοδότησης,	
το	ΠΕΠ	συμβάλει	στους	αντίστοιχους	στόχους	της	Χώρας	
στο	πλαίσιο	της	στρατηγικής	«Ευρώπη	2020».	

	

	

	

Ειδικός	στόχος	ΒΑΑ	
Επιλεγμένος	
θεματικός	
στόχος	

Επιλεγμένη	επενδυτική	
προτεραιότητα	 Αιτιολόγηση	της	επιλογής	

− Αναβάθμιση	κοινοχρήστων	
χώρων	

− Προώθηση	της	βιώσιμης	
αστικής	κινητικότητας	

− Βελτίωση	της	κυκλοφορίας	
− Περιορισμός	της	ατμοσφαιρικής	

ρύπανσης	και	της	ηχορύπανσης	
− Βελτίωση	των	συνθηκών	

θερμικής	άνεσης	
− Βελτίωση	προσπελασιμότητας	

του	κέντρου	
− Προστασία	και	αξιοποίηση	της	

πολιτιστικής	υποδομής	

06	-	Διαφύλαξη	και	
προστασία	του	
περιβάλλοντος	και	
προώθηση	της	
αποδοτικότητας	των	
πόρων	

6e	-	Ανάληψη	δράσης	για	τη	βελτίωση	του	
αστικού	περιβάλλοντος,	την	ανάπλαση	
των	πόλεων,	την	αναζωογόνηση	και	την	
απολύμανση	των	υποβαθμισμένων	
περιβαλλοντικά	εκτάσεων	
(συμπεριλαμβανομένων	των	προς	
ανασυγκρότηση	περιοχών),	τη	μείωση	της	
ατμοσφαιρικής	ρύπανσης	και	την	
προώθησημέτρων	για	τον	περιορισμό	του	
θορύβου	

Η	επιλογή	αυτής	της	επενδυτικής	προτεραιότητας	του	
συγκεκριμένου	Θεματικού	Στόχου	στο	ΠΕΠ	Θεσσαλίας	
συμβάλλει	να	καλυφθούν	ανάγκες	όπως:	
− Αναβάθμιση	του	περιβάλλοντος	και	της	λειτουργικότητας	

των	αστικών	κέντρων	της	Περιφέρειας.	
− Βιώσιμη	κινητικότητα	στα	αστικά	κέντρα	της	Περιφέρειας.	
− Βελτίωση	της	ποιότητας	ζωής	των	κατοίκων	των	αστικών	

κέντρων	της	Περιφέρειας,	μέσω	αναπλάσεων	και	μέτρων	
καταπολέμησης	της	ατμοσφαιρικής	ρύπανσης.	

	

	

	

Ειδικός	στόχος	ΒΑΑ	
Επιλεγμένος	
θεματικός	
στόχος	

Επιλεγμένη	επενδυτική	
προτεραιότητα	 Αιτιολόγηση	της	επιλογής	

− Βελτίωση	της	
απασχολησιμότητας	ανέργων	
και	ευπαθών	ομάδων	

− Προώθηση	της	απασχόλησης	
και	της	επιχειρηματικότητας		

− Στήριξη	της	Κοινωνικής	
Επιχειρηματικότητας	

− Υποστήριξη	της	νεοφυούς	
επιχειρηματικότητας	

08	-	Προώθηση	της	
διατηρήσιμης	και	
ποιοτικής	απασχόλησης	
και	στήριξη	της	
κινητικότητας	του	
εργατικού	δυναμικού	

8iii	-	Αυτοαπασχόληση,	
επιχειρηματικότητα	και	δημιουργία	
νέων	επιχειρήσεων,	και	ειδικά	
καινοτόμων	πολύ	μικρών,	μικρών	και	
μεσαίων	επιχειρήσεων	
	
8v	–	Προσαρμογή	των	εργαζομένων,	
των	επιχειρήσεων	και	των	
επιχειρηματιών	στις	αλλαγές	

Με	δεδομένο	ότι	ο	κύριος	όγκος	των	παρεμβάσεων	για	
την	προώθηση	της	απασχόλησης	στην	Περιφέρεια	θα	
χρηματοδοτηθούν	από	το	αντίστοιχο	Τομεακό	
Επιχειρησιακό	Πρόγραμμα,	η	συγκεκριμένη	επενδυτική	
προτεραιότητα	του	Θ.Σ.	8	στο	πλαίσιο	του	ΠΕΠ	θα	
συμβάλλει	στην	κάλυψη	των	εξής	αναγκών,	κατά	
προτεραιότητα	στο	πλαίσιο	της	Περιφερειακής	RIS3	ή	
και	χωρικών	παρεμβάσεων:	
− Συμβολή	στην	αντιμετώπιση	της	ανεργίας	και	ιδιαίτερα	της	

ανεργίας	των	νέων	και	των	γυναικών.	
− Ενίσχυση	επιχειρηματικών	δραστηριοτήτων	σε	

υποβαθμισμένες	μικροπεριοχές	αστικών	κέντρων	της	
Περιφέρειας.	

− Αξιοποίηση	καινοτόμων	ιδεών	για	έναρξη	επιχειρηματικών	
δραστηριοτήτων.	Βρίσκεται	σε	άμεση	συνάφεια	με	την	
προτεραιότητα	του	ΣΕΣ	για	«Στήριξη	της	υγιούς	
επιχειρηματικότητας	και	πολύπλευρη	ενίσχυση	της	
επιχειρηματικότητας	στους	αναπτυσσόμενους	ή	με	
ανταγωνιστικό	πλεονέκτημα	τομείς	της	οικονομίας»	
υποστηρίζοντας	παράλληλα	και	τους	στόχους	της	
Περιφερειακής	Στρατηγικής	Έξυπνης	Εξειδίκευσης.	
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Ειδικός	στόχος	ΒΑΑ	
Επιλεγμένος	
θεματικός	
στόχος	

Επιλεγμένη	επενδυτική	
προτεραιότητα	 Αιτιολόγηση	της	επιλογής	

− Δημιουργία	υποδομών	για	
δράσεις	κοινωνικής	
υποστήριξης	

− Αναβάθμιση	και	διεύρυνση	
των	παρεχόμενων	
κοινωνικών	υπηρεσιών	

− Κοινωνική	ενσωμάτωση	
ευπαθών	ομάδων	μέσω	
δράσεων	πολιτιστικού	
χαρακτήρα	

− Υποστήριξη	της	
προσβασιμότητας	ατόμων	
που	πλήττονται	από	τη	
φτώχεια	και	ευπαθών	
ομάδων	σε	υποστηρικτικές	
υπηρεσίες	

− Βελτίωση	της	
απασχολησιμότητας	
ανέργων	και	ευπαθών	
ομάδων	

− Προώθηση	της	
απασχόλησης	και	της	
επιχειρηματικότητας		

− Στήριξη	της	Κοινωνικής	
Επιχειρηματικότητας	

− Υποστήριξη	της	νεοφυούς	
επιχειρηματικότητας	

09	-	Προώθηση	της	
κοινωνικής	ένταξης	και	
καταπολέμηση	της	
φτώχειας	και	κάθε	
διάκρισης	

9a	-	Επενδύσεις	στις	υποδομές	υγείας	και	τις	
κοινωνικές	υποδομές	που	συμβάλλουν	στην	
εθνική,	περιφερειακή	και	τοπική	ανάπτυξη,	
μειώνοντας	τις	ανισότητες	όσον	αφορά	την	
κατάσταση	στον	τομέα	της	υγείας,	προωθώντας	
την	κοινωνική	ένταξη	μέσω	βελτίωσης	της	
πρόσβασης	σε	υπηρεσίες	κοινωνικού,	
πολιτιστικού	χαρακτήρα	και	υπηρεσίες	
αναψυχής	και	τη	μετάβαση	από	την	ιδρυματική	
φροντίδα	στη	φροντίδα	

Λαμβάνοντας	υπόψη	ότι	δεν	υπάρχει	αντίστοιχο	Τομεακό	
Επιχειρησιακό	Πρόγραμμα,	με	αυτήν	την	Επενδυτική	Προτεραιότητα,	
αποκλειστικά	το	ΠΕΠ	Θεσσαλίας,	συμβάλλει	να	καλυφθούν	ανάγκες	
της	Περιφέρειας	σε	υποδομές	υγείας	και	κοινωνικές	υποδομές	που	
θα	συμβάλουν	στα	εξής	:	
− Ενίσχυση	της	κοινωνικής	συνοχής	στην	Περιφέρεια.	
− Άμβλυνση	των	κοινωνικών	ανισοτήτων.	
− Βελτίωση	της	ποιότητας	ζωής	των	κατοίκων	της	Περιφέρειας	και	ιδιαίτερα	

των	κοινωνικά	ευπαθών	ομάδων.	
− Βελτίωση	του	επιπέδου	υπηρεσιών	υγείας	και	κοινωνικής	φροντίδας.	

9b	-	Παροχή	στήριξης	για	τη	φυσική,	οικονομική	
και	κοινωνική	αναζωογόνηση	υποβαθμισμένων	
κοινοτήτων	

Λαμβάνοντας	υπόψη	ότι	δεν	υπάρχει	αντίστοιχο	Τομεακό	
Επιχειρησιακό	Πρόγραμμα,	με	αυτήν	την	Επενδυτική	Προτεραιότητα,	
αποκλειστικά	το	ΠΕΠ	Θεσσαλίας,	συμβάλλει	
− Στην	αναζωογόνηση	περιοχών	μέσα	από	την	οργάνωση	χώρων	στήριξης	

πολιτών,	με	στόχο	να	παρέχουν	κοινωνική,	πολιτιστική	ή	άλλη	συναφή	βάση	
ανάπτυξης.	

− Στην	ενδυνάμωση	της	χωρικής	και	κοινωνικής	συνοχής.	

9c	-	Παροχή	στήριξης	για	
κοινωνικές	επιχειρήσεις	

Σύμφωνα	με	την	ευρωπαϊκή	εμπειρία	οι	κοινωνικές	επιχειρήσεις	
μπορούν	να	έχουν	σημαντική	συμβολή	στην	περιφερειακή	
οικονομική	ανάπτυξη	και	στην	δημιουργία	θέσεων	εργασίας.	Στην	
περίοδο	παρατεταμένης	κρίσης	και	υψηλής	ανεργίας	που	διανύει	η	
χώρα	διευρύνονται	οι	τομείς	στους	οποίους	θα	μπορούσε	να	
αναπτυχθεί	η	κοινωνική	οικονομία	καθιστώντας	όμως	παράλληλα	
κρίσιμη	την	παροχή	χρηματοδοτικής	στήριξης	για	την	δημιουργία	
νέων	κοινωνικών	επιχειρήσεων.	
Συνεπώς,	η	επιλογή	αυτής	της	Επενδυτικής	προτεραιότητας	στο	ΠΕΠ	
Θεσσαλίας	συμβάλλει	να	καλυφθούν	ανάγκες	όπως:	
− Αύξηση	της	απασχόλησης·	Πρόληψη	ή	/	και	καταπολέμηση	της	φτώχειας	
− Ενίσχυση	της	επιχειρηματικότητας.	
− Ενίσχυση	της	κοινωνικής	ένταξης.	

9i	-	Ενεργητική	ένταξη,	μεταξύ	άλλων	και	με	
σκοπό	την	προώθηση	των	ίσων	ευκαιριών	και	
της	δραστήριας	συμμετοχής	και	τη	βελτίωση	των	
δυνατοτήτων	απασχόλησης	

Η	επιλογή	αυτής	της	επενδυτικής	προτεραιότητας	στο	ΠΕΠ	
Θεσσαλίας	συμβάλλει	στην	κάλυψη	αναγκών,	όπως:	
− Ενεργητική	ένταξη	μεταξύ	άλλων	και	με	σκοπό	την	προώθηση	των	ίσων	

ευκαιριών	και	της	δραστήριας	συμμετοχής	και	τη	βελτίωση	της	
απασχολησιμότητας	

− Δράσεις	ευαισθητοποίησης,	συμβουλευτικής,	επαγγελματικού	
προσανατολισμού,	προώθησης	στην	απασχόληση	και	δημοσιότητας	

− Κατάρτιση	/	απόκτηση	εργασιακής	–	επαγγελματικής	εμπειρίας	για	κοινωνικά	
ευπαθείς	ομάδες	

9ii	-	Κοινωνικοοικονομική	ένταξη	
περιθωριοποιημένων	κοινοτήτων,	όπως	οι	Ρομά	

Η	επιλογή	αυτής	της	επενδυτικής	προτεραιότητας	στο	ΠΕΠ	
Θεσσαλίας	συμβάλλει	στην	κάλυψη	αναγκών,	όπως:	
− Ένταξη	στην	κοινωνία	και	στην	αγορά	εργασίας	ειδικών	/	ευαίσθητων	

πληθυσμιακών	ομάδων.	
− Ενδυνάμωση	της	κοινωνικής	συνοχής.	
− Πρόληψη	ή	/	και	καταπολέμηση	του	κοινωνικού	αποκλεισμού.	
− Προβλέπονται	παρεμβάσεις	στέγασης,	απασχόλησης,	εκπαίδευσης	και	υγείας	

σύμφωνα	και	με	την	Περιφερειακή	Στρατηγική	Κοινωνικής	Ένταξης	αλλά	και	
το	Περιφερειακό	Επιχειρησιακό	Σχέδιο	δράσης	για	την	ένταξη	των	Ρομά		

9iii	-	Καταπολέμηση	κάθε	μορφής	διακρίσεων	και	
προώθηση	των	ίσων	ευκαιριών	

Η	επιλογή	αυτής	της	επενδυτικής	προτεραιότητας	στο	ΠΕΠ	
Θεσσαλίας	συμβάλλει	στην	κάλυψη	αναγκών,	όπως:	
− Εναρμόνιση	της	οικογενειακής	και	εργασιακής	ζωής.	
− Δημιουργία	ίσων	ευκαιριών	στα	δύο	φύλα.	
− Δημιουργία	συνθηκών	εξάλειψης	των	διακρίσεων	για	κοινωνικά	ευπαθείς	

πληθυσμιακές	ομάδες.	

9iv	-	Βελτίωση	της	πρόσβασης	σε	οικονομικά	
προσιτές,	βιώσιμες	και	υψηλής	ποιότητας	
υπηρεσίες,	συμπεριλαμβανομένων	των	
υπηρεσιών	υγειονομικής	περίθαλψης	και	των	
κοινωνικών	υπηρεσιών	κοινής	ωφέλειας	

Η	επιλογή	αυτής	της	επενδυτικής	προτεραιότητας	από	το	ΠΕΠ	
Θεσσαλίας	συμβάλλει	στην	κάλυψη	αναγκών,	όπως:	
− Κοινωνική	υποστήριξη	και	προστασία	της	υγείας	ευπαθών	πληθυσμιακών	

ομάδων	ιδίως	ανασφάλιστων	ατόμων	που	βρίσκονται	ή	κινδυνεύουν	να	
βρεθούν	σε	κατάσταση	φτώχειας	και	εν	γένει	ευάλωτων	κοινωνικών	ομάδων.	

− Πρόληψη,	στήριξη	ή	/	και	καταπολέμηση	του	κοινωνικού	αποκλεισμού.	
− Βελτίωση	του	επιπέδου	ζωής	ομάδων	πληθυσμού	που	πλήττονται	από	την	

οικονομική	κρίση	μέσω	υπηρεσιών	πρωτοβάθμιας	φροντίδας	υγείας.	

9v	-	Προώθηση	της	κοινωνικής	
επιχειρηματικότητας	και	της	επαγγελματικής	
ενσωμάτωσης	σε	κοινωνικές	επιχειρήσεις	και	την	
κοινωνική	και	αλληλέγγυο	οικονομία	ώστε	να	
διευκολυνθεί	η	πρόσβαση	στην	απασχόληση	

Η	επιλογή	αυτής	της	επενδυτικής	προτεραιότητας	στο	ΠΕΠ	
Θεσσαλίας	συμβάλλει	στην	κάλυψη	αναγκών,	όπως:	
− Πρόληψη	ή	/	και	καταπολέμηση	της	φτώχειας.	
− Άρση	των	δυσκολιών	πρόσβασης	στην	απασχόληση	
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Ειδικός	στόχος	ΒΑΑ	 Επιλεγμένος	θεματικός	
στόχος	

Επιλεγμένη	επενδυτική	
προτεραιότητα	 Αιτιολόγηση	της	επιλογής	

− Προώθηση	της	
απασχόλησης	και	της	
επιχειρηματικότητας		

− Στήριξη	της	Κοινωνικής	
Επιχειρηματικότητας	

− Υποστήριξη	της	
νεοφυούς	
επιχειρηματικότητας	

03	-	Βελτίωση	της	
ανταγωνιστικότητας	των	
μικρομεσαίων	
επιχειρήσεων	και	του	
γεωργικού	τομέα	(για	το	
ΕΓΤΑΑ)	και	του	τομέα	της	
αλιείας	και	της	
υδατοκαλλιέργειας	(για	το	
ΕΤΘΑ)	

3a	-	Προώθηση	της	
επιχειρηματικότητας,	ιδίως	με	τη	
διευκόλυνση	της	οικονομικής	
εκμετάλλευσης	νέων	ιδεών	και	τη	
στήριξη	της	δημιουργίας	νέων	
επιχειρήσεων,	μεταξύ	άλλων	μέσω	
φυτωρίων	επιχειρήσεων	

Έχει	διαπιστωθεί	η	συρρίκνωση	του	επιχειρηματικού	ιστού	
της	Περιφέρειας	κυρίως	λόγω	της	κρίσης	και	οικονομικής	
ύφεσης	αλλά	και	λόγω	της	χαμηλής	ανταγωνιστικότητας	των	
επιχειρήσεων	της	Περιφέρειας,	αλλά	και	της	μικρής	
ενσωμάτωσης	αποτελεσμάτων	έρευνας	ή	και	καινοτομιών.	
Με	την	επιλογή	αυτής	της	
επενδυτικής	προτεραιότητας	και	σύμφωνα	με	τις	
κατευθύνσεις	της	στρατηγικής	της	έξυπνης	εξειδίκευσης	της	
Περιφέρειας,	από	το	ΠΕΠ	Θεσσαλίας,	στοχεύεται	η:	
− Αξιοποίηση	νέων	εργαλείων	και	υποστηρικτικών	υπηρεσιών	από	

υφιστάμενες	και	νέες	επιχειρήσεις	της	Περιφέρειας,	για	την	
βελτίωση	της	παραγωγικής	τους	δραστηριότητας	ή	/	και	για	την	
ανάπτυξη	νέων	προϊόντων,	συμπεριλαμβανομένων	και	των	ΤΠΕ.	

− Αξιοποίηση	τοπικών	νέων	καινοτόμων	επιχειρήσεων,	με	δυνατότητα	
λήψης	υποστηρικτικών	υπηρεσιών.	

− Λειτουργία	υποστηρικτικών	υπηρεσιών	/	μηχανισμών	για	την	παροχή	
εξειδικευμένων	υπηρεσιών	προς	τις	επιχειρήσεις	για	την	
ενσωμάτωση	καινοτομίας	και	εξωστρέφεια.	

3c	-	Στήριξη	της	δημιουργίας	και	της	
επέκτασης	προηγμένων	ικανοτήτων	για	
την	ανάπτυξη	προϊόντων	και	
υπηρεσιών	

Με	την	επιλογή	αυτής	της	επενδυτικής	προτεραιότητας	
στοχεύεται:	
− η	αντιμετώπιση	της	χαμηλής		ανταγωνιστικότητας	των	επιχειρήσεων	

της	Περιφέρειας,	με	την	ανάπτυξη	νέων	ανταγωνιστικών	προϊόντων	
και	υπηρεσιών,	σύμφωνα	και	με	τις	κατευθύνσεις	της	RIS3	
στρατηγικής.	

3d	-	Στήριξη	της	ικανότητας	των	ΜΜΕ	
να	αναπτύσσονται	σε	περιφερειακές,	
εθνικές	και	διεθνείς	αγορές,	και	να	
συμμετέχουν	σε	διαδικασίες	
καινοτομίας	

Είναι	διαπιστωμένη	η	έλλειψη	καινοτόμου	
επιχειρηματικότητας	στην	Περιφέρεια.	Με	τις	παρεμβάσεις	
του	ΠΕΠ,	σύμφωνα	και	με	τις	κατευθύνσεις	της	RIS3	
στρατηγικής	στοχεύεται	να	καλυφθούν	ανάγκες	:		
− Αξιοποίηση	των	αποτελεσμάτων	έρευνας	και	τεχνολογίας	από	τις	

επιχειρήσεις,	για	προώθηση,	ιδίως	για	την	παραγωγή	/	αξιοποίηση,	
κατά	προτεραιότητα	προϊόντων	τοπικής	προέλευσης	και	αύξηση	
εξαγωγών	Θεσσαλίας.	
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Β2.	Πηγές	Χρηματοδότησης	Στρατηγικής	ΒΑΑ	

Β2.1	Σχέδιο	χρηματοδότησης	Στρατηγικής	ΒΑΑ	Δήμου	Βόλου	

Πίνακας 66 Σχέδιο χρηµατοδότησης Στρατηγικής ΒΑΑ Δήµου Βόλου	

ΣΧΕΔΙΟ	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ	ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ	ΒΑΑ-	ΔΗΜΟΥ	ΒΟΛΟΥ	

Ειδικός	
Στόχος	

Επενδ.		
Προτ.	 Δράση	/	Πράξη	 Π/Υ	Δ.Δ.	

Χρηματοδότηση	
Στάδιο		

χρηματοδότησης	
Πρόγραμμα	 Πηγή	

ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ	ΕΤΠΑ	-ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ	ΒΑΑ	-	ΔΗΜΟΥ	ΒΟΛΟΥ	

3.2.1	 4ε	 (1.1)Επέκταση	δικτύου	πεζοδρόμων	και	δρόμων	
ήπιας	κυκλοφορίας	στον	κεντρικό	αστικό	ιστό	 1.085.000,00	€	 ΠΕΠ	ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	 ΕΤΠΑ	 ΥΠΟΒΟΛΗ	

3.8.1		 6ε	

(2.1)	Επισκευή	–	ενίσχυση	φέροντα	οργανισμού	και	
ανακαίνιση	του	Δημοτικού	Θεάτρου	 5.000.000,00	€	 ΠΕΠ	ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	 ΕΤΠΑ	 ΥΠΟΒΟΛΗ	

(2.2)	Ανάπλαση	περιοχής	του	Παλαιού	
Λιμεναρχείου	στα	«Παλαιά»	του	Βόλου	 658.000,00	€	 ΠΕΠ	ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	 ΕΤΠΑ	 ΥΠΟΒΟΛΗ	

(2.3)	Διαμόρφωση	δημοτικού	χώρου	στη	συμβολή	
των	οδών	Μαιάνδρου	και	Καισαρείας	 108.000,00	€	 ΠΕΠ	ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	 ΕΤΠΑ	 ΥΠΟΒΟΛΗ	

(2.4)	Δημιουργία	σύγχρονου	χώρου	στάθμευσης	επί	
της	οδού	Γ.	Αβέρωφ	(πρώην	κινηματογράφος	
«Νίκη»)	

131.000,00	€	 ΠΕΠ	ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	 ΕΤΠΑ	 ΥΠΟΒΟΛΗ	

(2.5)	Διαμόρφωση	πλατείας	Πανεπιστημίου	 700.000,00	€	 ΠΕΠ	ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	 ΕΤΠΑ	 ΥΠΟΒΟΛΗ	

(2.6)	Παρέμβαση	στην	οδό	Μαιάνδρου	με	
δημιουργία	θέσεων	πάρκινγκ	και	διαπλάτυνση	του	
πεζοδρομίου	

311.000,00	€	 ΠΕΠ	ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	 ΕΤΠΑ	 ΥΠΟΒΟΛΗ	

(2.7)	Επέκταση	δικτύου	ποδηλατοδρόμων	στον	
αστικό	ιστό	Βόλου	–	Νέας	Ιωνίας	 1.520.000,00	€	 ΠΕΠ	ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	 ΕΤΠΑ	 ΥΠΟΒΟΛΗ	

(2.8)	Προμήθεια	και	εγκατάσταση	συστήματος	
αυτόματης	διάθεσης	ποδηλάτων	 252.000,00	€	 ΠΕΠ	ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	 ΕΤΠΑ	 ΥΠΟΒΟΛΗ	

2β2.1	 9β	

(3.1)	Παρεμβάσεις	στις	εξωτερικές	όψεις	και	στον	
περιβάλλοντα	χώρο	κτιρίου	για	τη	λειτουργία	
Κέντρου	Κοινότητας	

400.000,00	€	 ΠΕΠ	ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	 ΕΤΠΑ	 ΥΠΟΒΟΛΗ	

(3.2)	Βελτίωση	υποδομής	γραφείου	διευκόλυνσης,	
ενδυνάμωσης	και	τεκμηρίωσης	της	απασχόλησης	
(Job	Center)	

200.000,00	€	 ΠΕΠ	ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	 ΕΤΠΑ	 ΥΠΟΒΟΛΗ	

(3.3)	Εκσυγχρονισμός	εξοπλισμού	Κοινωνικών	
Δομών	και	Δομών	Απασχόλησης	του	Δήμου	Βόλου	
στην	περιοχή	παρέμβασης	

430.000,00	€	 ΠΕΠ	ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	 ΕΤΠΑ	 ΥΠΟΒΟΛΗ	

(3.4)	Ενιαιοποίηση	Συστημάτων	Κοινωνικής	
Υποστήριξης	και	Βελτίωση	της	προσβασιμότητας	
στο	πολεοδομικό	συγκρότημα	του	Βόλου	

150.000,00	€	 ΠΕΠ	ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	 ΕΤΠΑ	 ΥΠΟΒΟΛΗ	

1.4.1,		
1.5.1,		
1.6.1	

3a,		
3c,		
3d	

(7)	Δράσεις	ενίσχυσης	επιχειρήσεων	στο	πλαίσιο	
του	Θεματικού	Στόχου	3	για	την	περιοχή	
παρέμβασης	της	ΒΑΑ	

1.500.000,00	€	 ΠΕΠ	ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	 ΕΤΠΑ	 ΥΠΟΒΟΛΗ	

ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ	ΕΚΤ	-ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ	ΒΑΑ	-	ΔΗΜΟΥ	ΒΟΛΟΥ	

2α4.1	 9ii	

(4.1)	Αλλαγή	λειτουργίας	Κοινωνικού	Κέντρου	Αγίων	
Αναργύρων	σε	υπηρεσία	one	stop	shop	σε	θύλακα	
φτώχειας	(Νεάπολη)	

225.000,00	€	 ΠΕΠ	ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	 ΕΚΤ	 ΥΠΟΒΟΛΗ	

(4.2)	Δημιουργία	Κοινωνικού	Hotspot		σε	θύλακα	
Φτώχειας	(Ξηρόκαμπος)	 169.000,00	€	 ΠΕΠ	ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	 ΕΚΤ	 ΥΠΟΒΟΛΗ	

(4.3)	Λειτουργία	Ξενώνα	Αστέγων	Βόλου	 300.000,00	€	 ΠΕΠ	ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	 ΕΚΤ	 ΥΠΟΒΟΛΗ	

2α3.1	 9i	

(5.1)	Συμβουλευτική-Ενδυνάμωση	(ΣΥΥ)	ανέργων	
ευπαθών	Ομάδων	στην	Περιοχή	παρέμβασης.	 250.000,00	€	 ΠΕΠ	ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	 ΕΚΤ	 ΥΠΟΒΟΛΗ	

(5.2)	Κατάρτιση	ανέργων	ευπαθών	ομάδων	στην	
ατομική	επιχειρηματικότητα	

110.000,00	€	 ΠΕΠ	ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	 ΕΚΤ	 ΥΠΟΒΟΛΗ	
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ΣΧΕΔΙΟ	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ	ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ	ΒΑΑ-	ΔΗΜΟΥ	ΒΟΛΟΥ	

Ειδικός	
Στόχος	

Επενδ.		
Προτ.	 Δράση	/	Πράξη	 Π/Υ	Δ.Δ.	

Χρηματοδότηση	
Στάδιο		

χρηματοδότησης	
Πρόγραμμα	 Πηγή	

2α3.1	 9i	

(5.3)	Κατάρτιση	ανέργων	ευπαθών	ομάδων	στην	
κοινωνική	επιχειρηματικότητα	 150.000,00	€	 ΠΕΠ	ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	 ΕΚΤ	 ΥΠΟΒΟΛΗ	

(6.1)	Γραφείο	Διευκόλυνσης,	ενδυνάμωσης	και	
τεκμηρίωσης	της	απασχόλησης	στην	περιοχή	
παρέμβασης	(Job	Center)		

498.000,00	€	 ΠΕΠ	ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	 ΕΚΤ	 ΥΠΟΒΟΛΗ	

(6.2)	Γραφείο	Πληροφόρησης	για	το	επιχειρείν	στην	
περιοχή	παρέμβασης		 306.000,00	€	 ΠΕΠ	ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	 ΕΚΤ	 ΥΠΟΒΟΛΗ	

2α1.1	 8iii	 (6.3)	Δημιουργία	startups	στην	κατεύθυνση	του	
Πολιτισμού	&	Τουρισμού	στην	περιοχή	παρέμβασης	 200.000,00	€	 ΠΕΠ	ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	 ΕΚΤ	 ΥΠΟΒΟΛΗ	

2α4.1	 9ii	 (6.4)	Συμβουλευτική	συνεταιριστικής	
επιχειρηματικότητας	Γυναικών	Ρομά	 60.000,00	€	 ΠΕΠ	ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	 ΕΚΤ	 ΥΠΟΒΟΛΗ	

2α2.1			 8v	 (6.5)	Κατάρτιση	σε	συστήματα	ποιότητας	ΜΜΕ	και	
καινοτομίας	 170.000,00	€	 ΠΕΠ	ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	 ΕΚΤ	 ΥΠΟΒΟΛΗ	

2α7.1	 9v	

(6.6)	Δημιουργία	ΚοινΣΕΠ	με	κατεύθυνση	τον	
Πολιτισμό	στην	περιοχή	παρέμβασης	 125.000,00	€	 ΠΕΠ	ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	 ΕΚΤ	 ΥΠΟΒΟΛΗ	

(6.7)	Υποστήριξη	Δημιουργίας	ΚοινΣΕΠ	με	
κατεύθυνση	τον	Πολιτισμό	και	το	Κοινωνικό	Θέατρο	 122.000,00	€	 ΠΕΠ	ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	 ΕΚΤ	 ΥΠΟΒΟΛΗ	

Υποσύνολο	ΕΤΠΑ	ΠΕΠ	ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	 12.445.000,00	€	 		 		 		

Υποσύνολο	ΕΚΤ	ΠΕΠ	ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	 2.685.000,00	€	 		 		 		

Σύνολο		ΠΕΠ	ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	 15.130.000,00	€	 		 		 		
Σύνολο		λοιπών	πηγών/προγραμμάτων	  		 		 		

Γενικό	Σύνολο	Στρατηγικής	ΒΑΑ	 15.130.000,00	€	
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Β2.2	Άλλα	έργα	που	θα	μπορούσαν	να	συμβάλλουν	στη	στρατηγική	ΒΑΑ	στην	ΠΠ	

Παρακάτω	 παρατίθενται	 περιγραφές	 έργων,	 τα	 οποία	 είτε	 βρίσκονται	 εντός,	 είτε	 εκτός	 της	
περιοχής	 παρέμβασης,	 είναι	 εντός	 των	 προτεραιοτήτων	 της	 δημοτικής	 αρχής,	 έχουν	 τοπικό	
ενδιαφέρον	και	πρόκειται	να	αποτελέσουν	άξονες	βιώσιμης	αστικής	ανάπτυξης	για	το	Δήμο	Βόλου,	
εν	 γένει.	 Οι	 χρηματοδοτήσεις	 των	 έργων	 αυτών	 θα	 μπορούσαν	 να	 εξασφαλιστούν	 είτε	 από	 τα	
Τομεακά	 Προγράμματα	 ή	 το	 Περιφερειακό	 Πρόγραμμα	 του	 ΕΣΠΑ	 2007-2014,	 είτε	 από	 ιδίους	
πόρους,	είτε	από	συνεργασίες	δημόσιου	με	τον	ιδιωτικό	τομέα.	

	

Πίνακας 67 Έργα που θα µπορούσαν να συµβάλλουν στη στρατηγική ΒΑΑ στην ΠΠ	

Δράση	 Περιγραφή	 Στρατηγικός	στόχος		
ΒΑΑ	

Ενδεικτικός		
Προϋπολογισμός	

Μετατροπή	
εκθεσιακού	–	
αθλητικού	
κέντρου	σε	
συνεδριακό	χώρο	

Με	το	έργο	αυτό	γίνεται	η	μετατροπή	
του	Εκθεσιακού	-	Αθλητικού	κέντρου,	
στο	Πεδίο	του	Άρεως,	το	οποίο	
κατασκευάστηκε	από	το	Δήμο	Βόλου	
το	1991,	σε	συνεδριακό	και	χώρο	
συνάθροισης	κοινού	

ΣΣ	1:		
Αναβάθμιση	της	ποιότητας	
του	αστικού	
περιβάλλοντος	και	
διατήρηση	και	ανάδειξη	
της	πολιτιστικής	
κληρονομιάς	

	830.000,00	€	

Ολοκλήρωση	
χώρου	
στάθμευσης	
Φιλελλήνων	

Το	έργο	αφορά	σε	ολοκλήρωση	του	
πολυώροφου	υπόγειου	και	υπέργειου	
χώρου	στάθμευσης	επί	της	οδού	
Φιλελλήνων,	ο	οποίος	έχει	
κατασκευαστεί	εν	μέρει	(7	υπόγειοι	
όροφοι)	και	υπολείπεται	η	συμπλήρωση	
ορισμένων	εργασιών	για	την	
ολοκλήρωση	του	υπόγειου	τμήματος	και	
η	ανέγερση	των	υπέργειων	ορόφων	

ΣΣ	1:		
Αναβάθμιση	της	ποιότητας	
του	αστικού	
περιβάλλοντος	και	
διατήρηση	και	ανάδειξη	
της	πολιτιστικής	
κληρονομιάς	

5.000.000,00	€	

Επέκταση	στο	
φωτισμό	της	
αστικής	
περιοχής	
χαμηλής	
κατανάλωσης	
φωτιστικά	

Πρόκειται	έργο	τόσο	εντός	όσο	και	εκτός	
της	περιοχής	παρέμβασης,	που	αφορά	σε	
αντικατάσταση	του	συνόλου	των	
λαμπτήρων	παλαιάς	τεχνολογίας	για	το	
φωτισμό	οδών	και	κοινόχρηστων	χώρων	
της	πόλης	με	λαμπτήρες	σύγχρονης	
τεχνολογίας	που	είναι	ενεργειακά	πιο	
αποδοτικοί.	Υπολογίζεται	ότι	θα	
αντικατασταθούν	30.000	λαμπτήρες	
παλαιάς	τεχνολογίας	και	7.000	φωτιστικά	
σώματα.	

ΣΣ	1:		
Αναβάθμιση	της	ποιότητας	
του	αστικού	
περιβάλλοντος	και	
διατήρηση	και	ανάδειξη	
της	πολιτιστικής	
κληρονομιάς	

4.000.000,00	€	

Δημιουργία	
Μουσείου	για	την	
αξιοποίηση	της	
Αργούς	και	
δημιουργία	
θεματικού	πάρκου	

Έχει	γίνει	αρχιτεκτονικός	διαγωνισμός	
προσχεδίων	με	ανοικτή	διαδικασία,	της	
μελέτης	για	τη	δημιουργία	Μουσείου	για	
την	αξιοποίηση	της	Αργούς	και	
διαμόρφωσης	του	περιβάλλοντα	χώρου	
από	το	Δήμο	Βόλου.	

ΣΣ	1:		
Αναβάθμιση	της	ποιότητας	
του	αστικού	
περιβάλλοντος	και	
διατήρηση	και	ανάδειξη	
της	πολιτιστικής	
κληρονομιάς	

5.900.000,00	€	

Διαμόρφωση	
τεσσάρων	
αποθηκών	
τελωνείου	Βόλου	
σε	χώρους	
συνάθροισης	
κοινού	

Πρόκειται	για	τη	διαμόρφωση	τεσσάρων	
αποθηκών	τελωνείου	Βόλου	σε	χώρους	
συνάθροισης	κοινού	προκειμένου	να	
εξασφαλισθούν	οι	απαιτούμενες	
κτιριακές	υποδομές	για	πολιτιστικές	
δραστηριότητες	για	την	πόλη	του	Δήμου	
Βόλου.	

ΣΣ	1:		
Αναβάθμιση	της	ποιότητας	
του	αστικού	
περιβάλλοντος	και	
διατήρηση	και	ανάδειξη	
της	πολιτιστικής	
κληρονομιάς	

200.000,00	€	
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Δράση	 Περιγραφή	 Στρατηγικός	στόχος		
ΒΑΑ	

Ενδεικτικός		
Προϋπολογισμός	

Παρέμβαση	στο	
Κτίριο	
Αδαμόπουλου	και	
δημιουργία	
μουσείου	Ντε	
Κίρικο	

Το	αρχοντικό	«Αδαμόπουλου»,	είναι	
κηρυγμένο	διατηρητέο	μνημείο	και	
αποτελεί	αντιπροσωπευτικό	δείγμα	της	
εποχής	του	μεσοπολέμου.		

ΣΣ	1:		
Αναβάθμιση	της	ποιότητας	
του	αστικού	
περιβάλλοντος	και	
διατήρηση	και	ανάδειξη	
της	πολιτιστικής	
κληρονομιάς	

450.000,00	€	

Αναβάθμιση	
παραλιακού	
μετώπου	της	πόλης	
του	Βόλου:	(α)	
βελτίωση	πάρκου	
Αναύρου,	(β)	
δημιουργία	χώρου	
παιδιού	

Ο	στόχος	της	παρέμβασης	αυτής,	η	οποία	
βρίσκεται	μερικώς	στην	περιοχή	
παρέμβασης	είναι	να	συνδεθεί	η	
ανάπτυξη	της	πόλης	του	Βόλου	με	
παρεμβάσεις	περιβαλλοντικού	
χαρακτήρα	στο	παραλιακού	της	μέτωπο	
και	ταυτόχρονα	να	δώσει	χώρο	σε	νέους	
και	παιδιά	για	δημιουργική	ενασχόληση	

ΣΣ	1:		
Αναβάθμιση	της	ποιότητας	
του	αστικού	
περιβάλλοντος	και	
διατήρηση	και	ανάδειξη	
της	πολιτιστικής	
κληρονομιάς	

2.000.000,00	€	

Εφαρμογή	σχεδίου	
πόλεως	και	
ανάπλαση	
περιοχής	
στρατοπέδου	
Γεωργούλα		

Το	έργο	αφορά	στη	διαμόρφωση	της	
έκτασης	που	σήμερα	καταλαμβάνεται	
από	το	στρατόπεδο	Γεωργούλα	στη	Ν.	
Ιωνία	Βόλου,	μετά	την	απομάκρυνση	του	
στρατοπέδου	εκτός	πόλης,	σύμφωνα	με	
τα	προβλεπόμενα	στο	Γενικό	
Πολεοδομικό	Σχέδιο	και	μετά	την	
κατάρτιση	της	απαιτούμενης	
πολεοδομικής	μελέτης.	

ΣΣ	1:		
Αναβάθμιση	της	ποιότητας	
του	αστικού	
περιβάλλοντος	και	
διατήρηση	και	ανάδειξη	
της	πολιτιστικής	
κληρονομιάς	

70.000,00	€	
(μελέτη)	

Κοιμητήριο	
Ταξιαρχών	

Το	κοιμητήριο	Ταξιαρχών	βρίσκεται	στην	
αρχή	της	οδού	Αναπαύσεως,	επί	της	οδού	
Ταξιαρχών,	εντός	του	πολεοδομικού	
ιστού	της	Νέας	Ιωνίας.	Με	απόφαση	του	
Υπουργείου	χαρακτηρίστηκε	ως	ιστορικό	
διατηρητέο	μνημείο.	Πλέον	ετοιμάζεται	
να	ενταχθεί	στη	Διαδρομή	των	
Ευρωπαϊκών	Κοιμητηρίων,	η	οποία	
εντάσσεται	στις	Πολιτιστικές	Διαδρομές	
του	Συμβουλίου	της	Ευρώπης,	από	το	
2010,	όπου	μετέχει	και	η	Ελλάδα.	

ΣΣ	1:		
Αναβάθμιση	της	ποιότητας	
του	αστικού	
περιβάλλοντος	και	
διατήρηση	και	ανάδειξη	
της	πολιτιστικής	
κληρονομιάς	

800.000,00	€	

Interreg	Balkan	–	
Mediterranean	
2014-2020		

Η	υποβαλλόμενη	πρόταση	με	τίτλο	
«Ανάπτυξη	πρασίνου	στις	παραλιακές	
πόλεις	των	Βαλκανίων	με	σκοπό	την	
προσαρμογή	στην	κλιματική	αλλαγή	και	
τη	βελτίωση	της	ποιότητας	ζωής»	
(Green4Clima+Life)	είναι	προϊόν	
συνεργασίας	του	ΕΚΕΤΑ/ΙΕΤΕΘ	(Εθνικό	
Κέντρο	Έρευνας	και	Τεχνολογικής	
Ανάπτυξης	/	Ινστιτούτο	Έρευνας	και	
Τεχνολογίας	Θεσσαλίας)	ως	επικεφαλής	
φορέα	

ΣΣ	1:		
Αναβάθμιση	της	ποιότητας	
του	αστικού	
περιβάλλοντος	και	
διατήρηση	και	ανάδειξη	
της	πολιτιστικής	
κληρονομιάς	

118.000,00	€	

Στατική	μελέτη	και	
δημιουργία	
κυκλικού	κόμβου	
για	κυκλοφοριακές	
παρεμβάσεις	στη	
διασταύρωση	των	
οδών	Λαρίσης-
Αθηνών	

Η	συγκεκριμένη	πρόταση	συμπληρώνει	τη	
παρέμβαση	στα	κυκλοφοριακά	θέματα	
της	πόλης	με	τη	δημιουργία	κυκλικών	
κόμβων	στην	είσοδο	της	πόλης	

ΣΣ	1:		
Αναβάθμιση	της	ποιότητας	
του	αστικού	
περιβάλλοντος	και	
διατήρηση	και	ανάδειξη	
της	πολιτιστικής	
κληρονομιάς	

1.250.000,00	€	
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Δράση	 Περιγραφή	 Στρατηγικός	στόχος		
ΒΑΑ	

Ενδεικτικός		
Προϋπολογισμός	

Δημιουργία	
τεσσάρων	
κυκλικών	κόμβων	
για	κυκλοφοριακές	
παρεμβάσεις	

Η	διαμόρφωση	των	κυκλικών	κόμβων	
κρίθηκε	επιβεβλημένη	καθώς	αναμένεται	
να	έχει	ευεργετικές	επιπτώσεις,	οι	οποίες	
συναρτώνται	άμεσα	με	τις	αιτίες	που	
προκαλούνται	τα	οδικά	τροχαία	
ατυχήματα,	μείωση	έως	και	μηδενισμός	
των	αναπτυσσομένων	ταχυτήτων,	
βελτίωση	των	συνθηκών	ορατότητας,	
κατανόηση	και	αποδοχή	της	
προτεραιότητας	

ΣΣ	1:		
Αναβάθμιση	της	ποιότητας	
του	αστικού	
περιβάλλοντος	και	
διατήρηση	και	ανάδειξη	
της	πολιτιστικής	
κληρονομιάς	

1.600.000,00	€	

Ενεργειακή		
βελτίωση	και	
αναβάθμιση	
οπτικοακουστικού	
εξοπλισμού	και	
σκηνής	Δημοτικού	
Θεάτρου	Βόλου	

Η	βελτίωση	των	Η/Μ	εγκαταστάσεων	με	
ενεργειακά	αποτελέσματα,	καθώς	και	η	
αναβάθμιση	των	συστημάτων	της	σκηνής	
του	Θεάτρου	δρα	συμπληρωματικά	ως	
προς	την	παρέμβαση	της	επισκευής	και	
ενίσχυσης	φέροντα	οργανισμού	και	
ανακαίνισης	του	Δημοτικού	Θεάτρου	
Βόλου	

ΣΣ	1:		
Αναβάθμιση	της	ποιότητας	
του	αστικού	
περιβάλλοντος	και	
διατήρηση	και	ανάδειξη	
της	πολιτιστικής	
κληρονομιάς	

2.350.000,00	€	

Ενεργειακή	
αναβάθμιση	
δημοτικών	κτιρίων	
και	σχολείων	του	
Δήμου	Βόλου	

Πρόκειται	έργο	τόσο	εντός	όσο	και	εκτός	
της	περιοχής	παρέμβασης,	που	αφορά	σε	
βελτίωση	της	ενεργειακής	συμπεριφοράς	
των	κτιρίων	του	Δήμου	Βόλου	

ΣΣ	1:		
Αναβάθμιση	της	ποιότητας	
του	αστικού	
περιβάλλοντος	και	
διατήρηση	και	ανάδειξη	
της	πολιτιστικής	
κληρονομιάς	

5.000.000,00	€	
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Β3.	Σχέδιο	Δράσης	

Β3.1.	Δελτία	Δράσεων	(ΕΤΠΑ	&	ΕΚΤ)	

ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 1  - ΕΤΠΑ 

Τίτλος Δράσης  Δράσεις µετριασµού των επιπτώσεων της 
κλιµατικής αλλαγής 

Επενδυτική 
Προτεραιότητα  του 
ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ στην 
οποία αντιστοιχεί  

4ε 

Συνοπτική περιγραφή 
δράσης   

Η δράση αυτής της κατηγορίας αναφέρονται στη δηµιουργία νέας 
µεταφορικής υποδοµής ήπιας κυκλοφορίας αυτοκινήτων και διευκόλυνσης 
της κυκλοφορίας των πεζών, επεκτείνοντας έτσι το υφιστάµενο δίκτυο.  
Χωροθετούνται στον κεντρικό αστικό ιστό και ενώνουν το εµπορικό κέντρο 
µε το παραλιακό µέτωπο. Η δράση αυτή συντελεί στη ενθάρρυνση ήπιων 
µορφών κυκλοφορίας στο εσωτερικό της πόλης βελτιώνοντας την ποιότητα 
ζωής τόσο των δηµοτών όσο και των επισκεπτών, συµβάλλοντας στον 
περιορισµό της ατµοσφαιρικής ρύπανσης. 

Ενδεικτικά Έργα 
δράσης 

1. Επέκταση δικτύου πεζοδρόµων και δρόµων ήπιας κυκλοφορίας στον 
κεντρικό αστικό ιστό 

Δείκτης(ες) 
Εκροής(ων)  

CO34  Μείωση εκποµπών αερίων θερµοκηπίου: Εκτιµώµενη ετήσια µείωση 
των εκποµπών των αερίων θερµοκηπίου 
o Εκτιµώµενη τιµή: 100,0 t ισοδύναµου CO2 

Δείκτης (ες) 
Αποτελέσµατος 

Τ1513  Εκποµπή αερίων θερµοκηπίου εκτός ΣΕΔΕ 

Αναµενόµενη 
συµβολή στον ειδικό 
στόχο ΒΑΑ 

− Αναβάθµιση κοινοχρήστων χώρων 
− Προώθηση της βιώσιµης αστικής κινητικότητας 
− Βελτίωση της κυκλοφορίας 
− Περιορισµός της ατµοσφαιρικής ρύπανσης και της ηχορύπανσης 
− Βελτίωση προσπελασιµότητας του κέντρου 

Αναµενόµενη 
συµβολή στον ειδικό 
στόχο ΠΕΠ Θεσσαλίας 
2014-2020 

3.2.1    Ενίσχυση βιώσιµης ανάπτυξης και αναζωογόνησης αστικών 
περιοχών 

Ανάγκη / δυνατότητα 
της ΠΠ που 
εξυπηρετείται από την 
Δράση 

Στην περιοχή εντοπίζεται ανάγκη βελτίωσης της ποιότητας του αέρα και 
µείωσης των αέριων ρύπων (CO2 και αιωρούµενα σωµατίδια) που 
οφείλονται κυρίως στην αυξηµένη χρήση του αυτοκινήτου. Επιπλέον 
διευκολύνεται η κυκλοφορία των πεζών, προωθείται η βιώσιµη 
κινητικότητα και βελτιώνεται η προσβασιµότητα στο κέντρο της περιοχής 
παρέµβασης όπου συγκεντρώνεται πλήθος υπηρεσιών και λειτουργιών. 

Ενδεικτικός (οι) 
Δικαιούχος (οι) 

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ 

Παρατηρήσεις:  
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ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 2  - ΕΤΠΑ 

Τίτλος Δράσης  Δράσεις βελτίωσης της κινητικότητας και 
αναβάθµισης του αστικού Περιβάλλοντος 

Επενδυτική 
Προτεραιότητα  του ΠΕΠ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ στην οποία 
αντιστοιχεί  

6ε 

Συνοπτική περιγραφή 
δράσης   

Με τα έργα αυτής της κατηγορίας δηµιουργούνται νέοι κοινόχρηστοι χώροι 
και αναβαθµίζονται υφιστάµενοι. Αυξάνεται η επιφάνεια πρασίνου και οι 
δηµόσιοι χώροι βελτιώνονται. Επίσης, δηµιουργούνται νέοι χώροι 
στάθµευσης, συµπληρώνεται το υφιστάµενο δίκτυο ποδηλατοδρόµων και 
αυξάνονται οι χώροι κυκλοφορίας των πεζών, ενθαρρύνοντας έτσι της 
βιώσιµης κινητικότητα. Συµπληρωµατικά, η περιοχή εξοπλίζεται µε 
σύστηµα αυτόµατης διάθεσης ποδηλάτων,ώστε να ενισχυθούν και οι 
συνδυασµένες µετακινήσεις. Τελευταίο, αλλά ιδιαίτερα σηµαντικό, είναι το 
έργο της ανακαίνισης του Δηµοτικό Θεάτρο στο κέντρο της πόλης, ώστε να 
καταστεί σύγχρονο και λειτουργικό 

Ενδεικτικά Έργα 
δράσης 

1. Επισκευή – ενίσχυση φέροντα οργανισµού και ανακαίνιση του 
Δηµοτικού Θεάτρου 

2. Ανάπλαση περιοχής του Παλαιού Λιµεναρχείου στα «Παλαιά» του 
Βόλου 

3. Διαµόρφωση δηµοτικού χώρου στη συµβολή των οδών Μαιάνδρου – 
Καισαρείας 

4. Δηµιουργία σύγχρονου χώρου στάθµευσης επί της οδού Γ. Αβέρωφ 
(πρώην κινηµατογράφος «Νίκη») 

5. Διαµόρφωση Πλατείας Πανεπιστηµίου 
6. Παρέµβαση στην οδό Μαιάνδρου µε δηµιουργία θέσεων πάρκινγκ και 
διαπλάτυνση του πεζοδροµίου 

7. Επέκταση δικτύου ποδηλατοδρόµων στον αστικό ιστό Βόλου – Νέας 
Ιωνίας 

8. Προµήθεια και εγκατάσταση συστήµατος αυτόµατης διάθεσης 
ποδηλάτων 

Δείκτης(ες) 
Εκροής(ων)  

CO09 Αειφόρος Τουρισµός: Αύξηση του αναµενόµενου αριθµού 
επισκέψεων σε ενισχυόµενες τοποθεσίες πολιτιστικής και φυσικής 
κληρονοµιάς και πόλους έλξης επισκεπτών 
o Εκτιµώµενη τιµή Έργου 1:   500 άτοµα/έτος 

CO38    Αστική ανάπτυξη: Δηµιουργία ή ανάπλαση υπαίθριων χώρων σε 
            αστικές περιοχές 

o Εκτιµώµενη τιµή Έργου 2:   4.300,00 τµ υπαίθριου χώρου 
o Εκτιµώµενη τιµή Έργου 3:      490,20 τµ υπαίθριου χώρου 
o Εκτιµώµενη τιµή Έργου 4:      538,00 τµ υπαίθριου χώρου 
o Εκτιµώµενη τιµή Έργου 5:   3.274,00 τµ υπαίθριου χώρου 
o Εκτιµώµενη τιµή Έργου 6:   1.500,00 τµ υπαίθριου χώρου 
o Εκτιµώµενη τιµή Έργου 7: 14.000,00 τµ υπαίθριου χώρου 
o Εκτιµώµενη τιµή Έργου 8:              -  τµ υπαίθριου χώρου 

Δείκτης (ες) 
Αποτελέσµατος 

Τ1528  Αναβαθµισµένες περιβαλλοντικά περιοχές σε αστικά και οικιστικά 
κέντρα   

Αναµενόµενη 
συµβολή στον ειδικό 
στόχο ΒΑΑ 

− Αναβάθµιση κοινοχρήστων χώρων 
− Προώθηση της βιώσιµης αστικής κινητικότητας 
− Βελτίωση της κυκλοφορίας 
− Περιορισµός της ατµοσφαιρικής ρύπανσης και της ηχορύπανσης 
− Βελτίωση των συνθηκών θερµικής άνεσης 
− Βελτίωση προσπελασιµότητας του κέντρου 
− Προστασία και αξιοποίηση της πολιτιστικής υποδοµής 
− Κοινωνική ενσωµάτωση ευπαθών οµάδων µέσω δράσεων πολιτιστικού 
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χαρακτήρα 

Αναµενόµενη 
συµβολή στον ειδικό 
στόχο ΠΕΠ Θεσσαλίας 
2014-2020 

3.8.1    Αύξηση της λειτουργικότητας και ελκυστικότητας των αστικών 
κέντρων 

Ανάγκη / δυνατότητα 
της ΠΠ που 
εξυπηρετείται από την 
Δράση 

Τα προτεινόµενα έργα αποσκοπούν κύρια να βελτιώσουν την καθηµερινή 
ζωή των κατοίκων και να παρέχουν υποδοµές που αναβαθµίζουν το αστικό 
περιβάλλον, ενισχύουν τη βιώσιµη κινητικότητα και αξιοποιούν την 
πολιτιστική υποδοµή και ταυτότητα της πόλης.Έτσι συντελούν στην 
αύξηση του πρασίνου, στη βελτίωσης της κινητικότητας πεζών, ποδηλάτων 
και αυτοκινήτων, µειώνουν τα προβλήµατα της αυξηµένης κυκλοφορίας 
αυτοκινήτων και βοηθούν στον περιορισµό της ατµοσφαιρικής ρύπανσης 
και του θορύβου. Επιπλέον, βελτιώνεται η προσβασιµότητα στο κέντρο της 
περιοχής παρέµβασης όπου συγκεντρώνεται πλήθος υπηρεσιών και 
λειτουργιών.Τέλος, µέσω και της αξιοποίησης και αναβάθµισης της κύριας 
πολιτιστικής υποδοµής του θεάτρου στο κέντρο της πόλης και της 
περιοχής παρέµβασης, η περιοχή αναζωγονείται, γίνεται πιο λειτουργική 
και πιο ελκυστική, ενώ ενισχύεται η κοινωνική ενσωµάτωση όλων των 
ευπαθών οµάδων, καθώς ο πολιτισµός και η πρόσβαση σε πολιτιστικές 
υπηρεσίες αποτελεί έναν από τους πιο αποτελεσµατικούς τρόπους για την 
επίτευξη της κοινωνικής συνοχής 

Ενδεικτικός (οι) 
Δικαιούχος (οι) 

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ 

Παρατηρήσεις:  
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ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 3  - ΕΤΠΑ 

Τίτλος Δράσης  Δράσεις δηµιουργίας και αναβάθµισης 
κοινωνικών υποδοµών 

Επενδυτική 
Προτεραιότητα του ΠΕΠ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ στην οποία 
αντιστοιχεί  

9β 

Συνοπτική περιγραφή 
δράσης   

Με τα έργα αυτά δηµιουργείται µια νέα κοινωνική υποδοµή, το Γραφείο 
διευκόλυνσης, ενδυνάµωσης και τεκµηρίωσης της απασχόλησης  (JOB CENTER), 
που αποτελεί καίρια δράση καθώς εφαρµόζει πρακτικές προώθησης της 
απασχόλησης των ανέργων και των ατόµων που πλήττονται από φτώχεια ή/και 
κοινωνικό αποκλεισµό και διασυνδέει τις υπηρεσίες απασχόλησης µε τις 
αυτοδιοικητικές προνοιακές υπηρεσίες. Επίσης εξοπλίζονται γενικότερα κοινωνικές 
υποδοµέςπου βρίσκονται στην περιοχή, ώστε να είναι πιο λειτουργικές και 
αποτελεσµατικές στις παρεχόµενες υπηρεσίες τους 

Ενδεικτικά Έργα 
δράσης 

1. Παρεµβάσεις στις εξωτερικές όψεις και στον περιβάλλοντα χώρο 
κτιρίου για τη λειτουργία Κέντρου Κοινότητας 

2. Βελτίωση υποδοµής γραφείου διευκόλυνσης, ενδυνάµωσης και 
τεκµηρίωσης της απασχόλησης (Job Center) 

3. Εκσυγχρονισµός εξοπλισµού Κοινωνικών Δοµών και Δοµών 
Απασχόλησης του Δήµου Βόλου στην περιοχή παρέµβασης 

4. Ενιαιοποίηση Συστηµάτων Κοινωνικής Υποστήριξης και Βελτίωση της 
προσβασιµότητας στο πολεοδοµικό συγκρότηµα του Βόλου 

Δείκτης(ες) 
Εκροής(ων)  

CO37 Πληθυσµός που ζει σε περιοχές µε στρατηγικές ολοκληρωµένης 
αστικής ανάπτυξης. 
o Εκτιµώµενη τιµή Έργου 1:   40.000 άτοµα 
o Εκτιµώµενη τιµή Έργου 2:   40.000 άτοµα 
o Εκτιµώµενη τιµή Έργου 3:   40.000 άτοµα 
o Εκτιµώµενη τιµή Έργου 4:   40.000 άτοµα 

Δείκτης (ες) 
Αποτελέσµατος  

Τ1412  Δυναµικότητα των υποδοµών που δηµιουργούνται στο πλαίσιο 
Στρατηγικής Αστικής Ανάπτυξης που στοχεύουν στην κοινωνική 
ένταξη 

Αναµενόµενη συµβολή 
στον ειδικό στόχο ΒΑΑ 

− Δηµιουργία υποδοµών για δράσεις κοινωνικής υποστήριξης 
− Αναβάθµιση κοινοχρήστων χώρων 
− Αναβάθµιση και διεύρυνση των παρεχόµενων κοινωνικών υπηρεσιών 
− Υποστήριξη της προσβασιµότητας ατόµων που πλήττονται από τη 

φτώχεια και ευπαθών οµάδων σε υποστηρικτικές υπηρεσίες 
− Βελτίωση της απασχολησιµότητας ανέργων και ευπαθών οµάδων 
− Προώθηση της απασχόλησης και της επιχειρηµατικότητας 

Αναµενόµενη συµβολή 
στον ειδικό στόχο ΠΕΠ 
Θεσσαλίας 2014-2020 

2β2.1   Άµβλυνση των προβληµάτων χαµηλής οικονοµικής και 
κοινωνικής ανάπτυξης υποβαθµισµένων κοινοτήτων σε αστικές 
περιοχές της Περιφέρειας. 

Ανάγκη / δυνατότητα 
της ΠΠ που 
εξυπηρετείται από την 
Δράση 

Περιλαµβάνονται δράσεις που βελτιώνουν τον εξοπλισµό της περιοχής σε 
αστικές υποδοµές κοινωνικού χαρακτήρα που συµβάλλουν στη βελτίωση 
της πρόσβασης των δυνητικά ωφελουµένων της Περιοχής Παρέµβασης 
σε υπηρεσίες και δράσεις πρόνοιας και απασχόλησης µε σκοπό την 
κοινωνική ενσωµάτωση, την άµβλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων και 
την οικονοµική και κοινωνική αναζωογόνηση. 

Ενδεικτικός (οι) 
Δικαιούχος (οι) 

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ 

Παρατηρήσεις:  
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ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 4  - EKT 

Τίτλος Δράσης  

Δράσεις βελτίωσης κοινωνικών υποδοµών και 
ενεργειών του ΟΤΑ για την υποστήριξη της 
προσβασιµότητας ατόµων που πλήττονται από 

φτώχεια 

Επενδυτική 
Προτεραιότητα  του 
ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ στην 
οποία αντιστοιχεί  

9ii 

Συνοπτική περιγραφή 
δράσης   

Οι δράσεις αυτής της κατηγορίας επιχειρούν να βελτιώσουν 
συµπληρωµατικά και σε συνέργεια τις υποδοµές µε άλλα επιχειρησιακά 
προγράµµατα τις επιχειρησιακές ενέργειες του ΟΤΑ και των κοινωνικών 
φορέων που δρουν στην περιοχή παρέµβασης, προκειµένου να 
αξιοποιήσουν αποτελεσµατικά τις προκλήσεις υποστήριξης των ατόµων 
που πλήττονται από φτώχεια και ιδιαίτερα τη ακραία φτώχεια. Η έλλειψη 
χώρων ανάπτυξης δράσεων όπως για παράδειγµα τα Κέντρα Κοινότητας, 
η έλλειψη ηλεκτρονικών µέσων διασύνδεσης των φορέων παροχής 
υποστήριξης στα άτοµα που πλήττονται από φτώχεια και η έλλειψη 
εκπαίδευσης σε ΤΠΕ, ιδιαίτερα χρήσης Η/Υ και Κοινωνικού λογισµικού 
των παρόχων κοινωνικών υπηρεσιών της πόλης, καθιστούν επιτακτική 
την διαµόρφωση υποδοµών προετοιµασίας για την αξιοποίηση άλλων 
έργων και χρηµατοδοτήσεων σε συµπληρωµατικότητα δράσεων και 
συνέργεια ενεργειών. 

Ενδεικτικά Έργα 
δράσης 

1. Αλλαγή λειτουργίας Κοινωνικού Κέντρου Αγίων Αναργύρων σε 
υπηρεσία one stop shop σε θύλακα φτώχειας (Νεάπολη) 

2. Δηµιουργία Κοινωνικού Hotspot  σε θύλακα Φτώχειας (Ξηρόκαµπος) 
3. Λειτουργία Ξενώνα Αστέγων Βόλου 

Δείκτης(ες) 
Εκροής(ων)  

C015 Μετανάστες συµµετέχοντες αλλοδαπής προέλευσης, µειονότητες 
(συµπεριλαµβανοµένων περιθωριοποιηµένων κοινοτήτων, όπως οι 
Ροµ). 
o ΤΙΜΗ: 500 

Δείκτης (ες) 
Αποτελέσµατος  

CR05 Μειονεκτούντα άτοµα που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση 
εργασίας, που συµµετέχουν σε εκπαίδευση / κατάρτιση, που 
αποκτούν εξειδίκευση, που κατέχουν θέση απασχόλησης, 
συµπεριλαµβανοµένης της αυτοαπασχόλησης, αµέσως µετά τη 
λήξη της συµµετοχής τους 
o ΤΙΜΗ: 500 

Αναµενόµενη συµβολή 
στον ειδικό στόχο ΒΑΑ 

− Βελτίωση στη προσβασιµότητα των Πολιτών σε υπηρεσίες 
κοινωνικού ενδιαφέροντος 

− Βελτίωση της απασχολησιµότητας ανέργων και ανέργων ευπαθών 
Οµάδων 

− Προώθηση της απασχόλησης και της επιχειρηµατικότητας ΜΜΕ 

Αναµενόµενη συµβολή 
στον ειδικό στόχο ΠΕΠ 
Θεσσαλίας 2014-2020 

2α4.1   Βελτίωση της απασχολησιµότητας και της ποιότητας ζωής 
ατόµων περιθωριοποιηµένων οµάδων 
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Ανάγκη / δυνατότητα 
της ΠΠ που 
εξυπηρετείται από την 
Δράση 

Βελτίωση της προσβασιµότητας των πολιτών που ζούν σε φτώχεια και 
ειδικά την ακραία φτώχεια, των ατόµων µε αναπηρία και των ατόµων 
ευπαθών οµάδων σε υπηρεσίες κοινωνικής υποστήριξης που βρίσκονται 
στην περιοχή παρέµβασης και σήµερα αδυνατούν τις νέες ανάγκες που 
ορίζει η ΑΣΚΕ και η θεσµοθέτηση από το 2017 νέου προνοιακού 
συστήµατος που απαιτούν χρήση σύγχρονων Η/Υ και δικτύων ΤΠ αλλά 
και διαδικασίες ποιότητας. 

Ενδεικτικός (οι) 
Δικαιούχος (οι) 

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ, Κ.Ε.Κ.Π.Α. - Δ.Ι.Ε.Κ. 

Παρατηρήσεις:  
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ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 5 - EKT 

Τίτλος Δράσης  Δράσεις υποστήριξης και ενδυνάµωσης ευπαθών 
πληθυσµιακών οµάδων στη περιοχή παρέµβασης 

Επενδυτική Προτεραιότητα 
ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ στην 
οποία αντιστοιχεί  

9i 

Συνοπτική περιγραφή 
δράσης   

Στην κατηγορία αυτή ενεργειών και δράσεων εντάσσονται ενέργειες 
συνοδευτικών υποστηρικτικών υπηρεσιών για ανέργους της περιοχής 
παρέµβασης που χαρακτηρίζονται ως ευπαθείς οµάδες. Τέτοιες οµάδες 
είναι για παράδειγµα οι Άστεγοι, οι µακροχρόνια άνεργοι, ιδιαίτερα οι 
νέοι, οι Ροµά, τα άτοµα µε αναπηρίες, κτλ. Οι δράσεις περιλαµβάνουν 
συνεδρίες συµβουλευτικής µε στόχο την ενδυνάµωση, τόσο σε ατοµικό 
όσο και σε οµαδικό πλαίσιο που θα µπορούσαν να καταστήσουν 
απασχολήσιµους ανέργους αυτών των ειδικών οµάδων οι οποίες 
αντιµετωπίζουν περισσότερα εµπόδια απ’ ότι ο γενικός πληθυσµός στην 
εργασιακή τους ένταξη λόγω προκαταλήψεων, έλλειψης προσόντων, 
δυσκολίες επιλογής ή προσαρµογής σε περισσότερα επαγγέλµατα. Στις 
κατηγορίες αυτές θα επιδιωχθεί επίσης η προετοιµασία και η προώθηση 
επιχειρηµατικών ενεργειών που εντάσσονται στην κοινωνική οικονοµία. 

Ενδεικτικά Έργα δράσης 

1. Συµβουλευτική-Ενδυνάµωση (ΣΥΥ) ανέργων ευπαθών Οµάδων στην 
Περιοχή παρέµβασης. 

2. Κατάρτιση ανέργων ευπαθών οµάδων στην ατοµική 
επιχειρηµατικότητα 

3. Κατάρτιση ανέργων ευπαθών οµάδων στην κοινωνική 
επιχειρηµατικότητα 

Δείκτης(ες) Εκροής(ων)  
CO01 Άνεργοι, συµπεριλαµβανοµένων των µακροχρόνια ανέργων                                    

o ΤΙΜΗ: 150 

Δείκτης (ες) 
Αποτελέσµατος  

T1500 Μειονεκτούντα άτοµα που συµµετέχουν σε εκπαίδευση / 
κατάρτιση, που αποκτούν εξειδίκευση, που κατέχουν θέση 
απασχόλησης, συµπεριλαµβανοµένης της αυτοαπασχόλησης, 
εντός έξι µηνών από την λήξη της συµµετοχής τους 
o ΤΙΜΗ: 150 

Αναµενόµενη συµβολή 
στον ειδικό στόχο ΒΑΑ 

− Βελτίωση στη προσβασιµότητα των Πολιτών σε υπηρεσίες 
κοινωνικού ενδιαφέροντος στην ΠΠ 

− Βελτίωση της απασχολησιµότητας ανέργων και ανέργων ευπαθών 
Οµάδων στην ΠΠ 

Αναµενόµενη συµβολή 
στον ειδικό στόχο ΠΕΠ 
Θεσσαλίας 2014-2020 

2α3.1   Ενίσχυση της συµµετοχής στην αγορά εργασίας 
µειονεκτούντων ατόµων 

Ανάγκη / δυνατότητα 
της ΠΠ που 
εξυπηρετείται από την 
Δράση 

Στην περιοχή παρέµβασης κατοικούν άτοµα ευπαθών οµάδων ,  
ατόµων που υφίστανται πολλαπλές διακρίσεις και κοινωνικών οµάδων 
µε ιδιαίτερα πολιτισµικά χαρακτηριστικά (π.χ. Ροµά, µετανάστες) για 
τους οποίους απαιτούνται εξειδικευµένα προγράµµατα υποστήριξης  
της ενδυνάµωσης, της µάθησης, της συµµετοχής στα κοινωνικά 
δρώµενα και στην πρόσβαση σε ευκαιρίες απασχόλησης. 

Ενδεικτικός (οι) 
Δικαιούχος (οι) 

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ, Κ.Ε.Κ.Π.Α. - Δ.Ι.Ε.Κ. 

Παρατηρήσεις:  
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ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 6 - EKT 

Τίτλος Δράσης  
Δράσεις προώθησης της Απασχόλησης, της 
επιχειρηµατικότητας και της Κοινωνικής 

Οικονοµίας 
Επενδυτική Προτεραιότητα  
του ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ στην 
οποία αντιστοιχεί  

8iii, 8v, 9i, 9ii, 9v 

Συνοπτική περιγραφή 
δράσης   

Οι δράσεις αυτής της κατηγορίας στοχεύουν στην εργασιακή 
προετοιµασία ανέργων όλων των κατηγοριών -ενδεικτικά-την 
ποιοτική βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών πολιτισµού, µαζικής 
εστίασης και ΜΜΕ παραδοσιακών επαγγελµάτων, την κατάρτιση και 
την επιδότηση ΝΘΕ, ΝΕΕ και Κοινωνικών Συνεταιριστικών 
επιχειρήσεων. Οι δράσεις θα έχουν ως σηµείο αναφοράς το Κέντρο 
Υποστήριξης της Απασχόλησης που θα δηµιουργηθεί στην περιοχή 
παρέµβασης οργανώνοντας και συστηµατοποιώντας υπηρεσίες για 
την απασχόληση του ΟΤΑ που σήµερα δεν υφίστανται. Οι δράσεις 
αυτού του χαρακτήρα θα ενσωµατωθούν µετά το τέλος της 
επιχειρησιακής περόδου στις δράσεις του ΟΤΑ. Στο Κέντρο 
Υποστήριξης της απασχόλησης θα παρέχονται σε ατοµικό και οµαδικό 
επίπεδο υπηρεσίες ενεργητικής αναζήτησης της απασχόλησης 
(coaching), συµβουλευτική, δηµιουργία επιχειρηµατικού Σχεδίου, 
πληροφόρησης και στήριξης για την κοινωνική επιχειρηµατικότητα 
καθώς και διάγνωσης του εργασιακού status των ανέργων. Στον 
άξονα εντάσσονται επίσης ενέργειες στήριξης ΜΜΕ για την απόκτηση 
HASP/ISO, επιδότηση της κοινωνικής επιχειρηµατικότητας και η 
οργάνωση στοιχείων δηµοσιότητας και δικτύωσης, θεµατικών 
εκθέσεων και εκδηλώσεων κοινωνικής επιχειρηµατικότητας, 
ποιότητας στις ΜΜΕ και πολιτιστικών προι ̈όντων που συµβάλλουν 
στην ανάπτυξη της περιοχής. 

Ενδεικτικά Έργα δράσης 

1. Γραφείο Διευκόλυνσης, ενδυνάµωσης και τεκµηρίωσης της 
απασχόλησης στην περιοχή παρέµβασης (Job Center) 

2. Γραφείο Πληροφόρησης για το επιχειρείν στην περιοχή 
παρέµβασης 

3. Δηµιουργία startups στην κατεύθυνση του Πολιτισµού & 
Τουρισµού στην περιοχή παρέµβασης 

4. Συµβουλευτική συνεταιριστικής επιχειρηµατικότητας Γυναικών 
Ροµά 

5. Κατάρτιση σε συστήµατα ποιότητας ΜΜΕ και καινοτοµίας  
6. Δηµιουργία ΚοινΣΕΠ µε κατεύθυνση τον Πολιτισµό στην περιοχή 
παρέµβασης 

7. Υποστήριξη Δηµιουργίας ΚοινΣΕΠ µε κατεύθυνση τον Πολιτισµό 
και το Κοινωνικό Θέατρο 

Δείκτης(ες) Εκροής(ων)  

CO01 Άνεργοι, συµπεριλαµβανοµένων των µακροχρόνια ανέργων 
o ΤΙΜΗ: 300 

CO05 Απασχολούµενοι, συµπεριλαµβανοµένων των 
αυτοαπασχολούµενων 
o ΤΙΜΗ: 120 

CO23 Αριθµός υποστηριζόµενων πολύ µικρών, µικρών και µεσαίων 
επιχειρήσεων (συµπεριλαµβανοµένων συνεταιριστικών 
επιχειρήσεων και επιχειρήσεων κοινωνικής οικονοµίας) 
o ΤΙΜΗ: 15 

CO15Μετανάστες, συµµετέχοντες αλλοδαπής προέλευσης, 
µειονότητες (συµπεριλαµβανοµένων περιθωριοποιηµένων 
κοινοτήτων, όπως οι Ροµ) 
o ΤΙΜΗ: 10 

CO17 Άλλα µειονεκτούντα άτοµα   
o ΤΙΜΗ: 100 
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Δείκτης (ες) 
Αποτελέσµατος  

CR05 Μειονεκτούντα άτοµα που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση 
εργασίας, που συµµετέχουν σε εκπαίδευση/κατάρτιση, που 
αποκτούν εξειδίκευση, που κατέχουν θέση απασχόλησης, 
συµπεριλαµβανοµένης της αυτοαπασχόλησης, αµέσως µετά τη 
λήξη της συµµετοχής τους 
o ΤΙΜΗ: 15 

CR06 Συµµετέχοντες που κατέχουν θέση απασχόλησης, 
συµπεριλαµβανοµένης της αυτοαπασχόλησης, εντός έξι 
µηνών από τη λήξη της συµµετοχής τους 
o ΤΙΜΗ: 15 

CR07 Συµµετέχοντες µε βελτιωµένη κατάσταση στην αγορά 
εργασίας εντός έξι µηνών από τη λήξη της συµµετοχής τους 
o ΤΙΜΗ: 300 

T1500 Μειονεκτούντα άτοµα που συµµετέχουν σε εκπαίδευση / 
κατάρτιση, που αποκτούν εξειδίκευση, που κατέχουν θέση 
απασχόλησης, συµπεριλαµβανοµένης της 
αυτοαπασχόλησης, εντός έξι µηνών από την λήξη της 
συµµετοχής τους 
o ΤΙΜΗ: 150 

CR09 Μειονεκτούντες συµµετέχοντες που κατέχουν θέση 
απασχόλησης συµπεριλαµβανοµένης της αυτοαπασχόλησης, 
εντός έξι µηνών από τη λήξη της συµµετοχής τους 
o ΤΙΜΗ: 30 

Αναµενόµενη συµβολή 
στον ειδικό στόχο ΒΑΑ 

− Βελτίωση στη προσβασιµότητας των Πολιτών σε υπηρεσίες 
κοινωνικού ενδιαφέροντος 

− Βελτίωση της απασχολησιµότητας ανέργων και ανέργων 
ευπαθών Οµάδων 

− Προώθηση της απασχόλησης και της επιχειρηµατικότητας ΜΜΕ 

Αναµενόµενη συµβολή 
στον ειδικό στόχο ΠΕΠ 
Θεσσαλίας 2014-2020 

2α1.1  Αύξηση της απασχόλησης συµπεριλαµβανόµενης και της 
αυτοαπασχόλησης µε στόχευση σε καινοτόµες επιχειρήσεις 

2α2.1  Εκσυγχρονισµός και βελτίωση της λειτουργίας των ΜΜΕ µε 
διατήρηση των θέσεων απασχόλησης 

2α3.1  Ενίσχυση της συµµετοχής στην αγορά εργασίας 
µειονεκτούντων ατόµων 

2α4.1  Βελτίωση της απασχολησιµότητας και της ποιότητας ζωής 
ατόµων περιθωριοποιηµένων οµάδων 

2α7.1  Αύξηση της απασχόλησης κοινωνικά ευπαθών οµάδων σε 
κοινωνικές επιχειρήσεις 

Ανάγκη / δυνατότητα της 
ΠΠ που εξυπηρετείται από 
την Δράση 

Στην περιοχή παρέµβασης λειτουργούν ΜΜΕ και πολύ µικρές 
επιχειρήσεις που τελευταία λόγω της δηµοσιονοµικής κρίσης 
αντιµετωπίζουν δυσκολίες στη λειτουργία της δραστηριότητάς τους, 
παρατηρείται απώλεια θέσεων εργασίας και έλλειψη µέσων και 
εργαλείων ανάταξης του επιχειρηµατικού τους status. Παράλληλα 
παρατηρέίται πολύ χαµηλή διείσδυση επιχειρήσεων του Τρίτου 
Τοµέα που θ αµπορούσαν να δηµιουργήσουν νέες µορφές και 
ευκαιρίες απασχόλησης. Οι δράσεις στοχεύουν να δηµιουργήσουν 
ευκαιρίες ανάπτυξης επιχειρήσεων κοινωνικής οικονοµίας και 
ενισχύσουν συµβουλευτικά τις επιχειρήσεις που κινδυνεύουν µε 
διακοπή των εργασιών τους 

Ενδεικτικός (οι) Δικαιούχος 
(οι) 

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ, Κ.Ε.Κ.Π.Α. - Δ.Ι.Ε.Κ., ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ 

Παρατηρήσεις:  
Η δράση Job Center είναι επίσης συµβατή µε τη δράση 2.2.4 (Δήµος Βόλου) του Επιχειρησιακού Σχεδίου 
για την ένταξη των Ροµά της Περιφέρειας Θεσσαλίας. 
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ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 7  - ΕΤΠΑ 

Τίτλος Δράσης  
Δράσεις ενίσχυσης επιχειρήσεων στο πλαίσιο 
του Θεµατικού Στόχου 3 για την περιοχή 

παρέµβασης της ΒΑΑ 

Επενδυτική 
Προτεραιότητα  του ΠΕΠ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ στην οποία 
αντιστοιχεί  

3a, 3c, 3d 

Συνοπτική περιγραφή 
δράσης   

Περιλαµβάνονται δράσεις για την στήριξη και την προώθηση της 
επιχειρηµατικότητητας στην Περιοχή Παρέµβασης, µέσω της 
οικονοµικής ενίσχυσης υφιστάµενων και νέων επιχειρήσεων (ίδρυση 
νέων επιχειρήσεων). Απευθύνονται σε ανέργους, ευπαθείς οµάδες αλλά 
και στον γενικότερο πληθυσµό. Επίσης, αφορούν ατοµικές, µικρές, πολύ 
µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις στον τοµέα κυρίως του εµπορίου, της 
παροχής υπηρεσιών και παραγωγής προϊόντων 

Ενδεικτικά Έργα δράσης 

1. Ίδρυση νέων ατοµικών, πολύ µικρών και µικρών επιχειρήσεων  
2. Εκσυγχρονισµός υφιστάµενων επιχειρήσεων και ποιοτική 

αναβάθµιση των παρεχόµενων προϊόντων/υπηρεσιών τους 
3. Βελτίωση της πρόσβασης των επιχειρήσεων σε ΤΠΕ και στο 

Ηλεκτρονικό Εµπόριο 
Ενδεικτικός προϋπολογισµός (για τουλάχιστον 50 επιχειρήσεις): 
1.500.000 ευρώ 

Δείκτης(ες) Εκροής(ων)   

Δείκτης (ες) 
Αποτελέσµατος  

 

Αναµενόµενη συµβολή 
στον ειδικό στόχο ΒΑΑ 

− Προώθηση της απασχόλησης και της επιχειρηµατικότητας  
− Στήριξη της Κοινωνικής Επιχειρηµατικότητας 
− Υποστήριξη της νεοφυούς επιχειρηµατικότητας 

Αναµενόµενη συµβολή 
στον ειδικό στόχο ΠΕΠ 
Θεσσαλίας 2014-2020 

1.4.1 Επιχειρηµατική εκµετάλλευση προϊόντων από υφιστάµενες και 
νεοϊδρυόµενες ΜΜΕ για αύξηση της παραγωγικότητάς τους 

1.5.1 Αύξηση της Ακαθάριστης Προστιθέµενης Αξίας 
1.6.1 Αξιοποίηση της έρευνας / τεχνολογίας και της καινοτοµίας 

Ανάγκη / δυνατότητα 
της ΠΠ που 
εξυπηρετείται από την 
Δράση 

Με τις δράσεις αυτές επιτυχάνεται η προώθηση της επιχειρηµατικότητας 
στην Περιοχή Παρέµβασης, µέσω της στήριξης κυρίως µικρών και πολύ 
µικρών υφιστάµενων και νέων επιχειρήσεων,  που αποτελούν και την 
πλειονότητα των επιχειρήσεων. Με την αξιοποίηση νέων εργαλείων και 
υποστηρικτικών υπηρεσιών, καινοτοµιών και τεχνολογιών,  επιδιώκεται 
η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας  και της εξωστρέφειάς τους και 
ισχυροποιείται η θέση τους στο νέο οικονοµικό περιβάλλον. Έτσι, οι 
δράσεις αυτές συµβάλλουν στην οικονοµική και κοινωνική 
αναζωογόνηση της περιοχής και βελτιώνουν την ελκυστικότητά της. 

Ενδεικτικός (οι) 
Δικαιούχος (οι) 

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ 

Παρατηρήσεις:  
Φορέας Διαχείρισης (ΕΦΔ) θα είναι «κατ’αναλογία των δράσεων του ΘΣ 3 στο ΠΕΠ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ» 

 
 



Πρόταση	Στρατηγικής	Βιώσιμης	Αστικής	Ανάπτυξης	(ΒΑΑ)	Δήμου	Βόλου	

έκδ.ΙΙΙ,	Σεπτέμβριος	2017	

ΚΕΦΑΛΑΙΟ	Β:	Σαφήνεια	Στρατηγικής	ΒΑΑ	ως	προς	τη	δομή	της,		

την	ανταπόκριση	στις	προκλήσεις,	τα	προβλήματα	και		

τον	ολοκληρωμένο	χαρακτήρα	της	

 

 154	

 
Β3.2.	Δελτία	Έργων	(ΕΤΠΑ	&	ΕΚΤ)		

ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ 1.1 ΔΡΑΣΗΣ 1 ΕΤΠΑ 

Επέκταση δικτύου πεζοδρόµων και δρόµων ήπιας κυκλοφορίας στον κεντρικό 
αστικό ιστό 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1.085.000,00 € 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Δήµος Βόλου 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

Το κέντρο της πόλης του Βόλου, χαρακτηρίζεται κυρίως από χρήσεις κατοικίας, εµπορικές 
δραστηριότητες, υπηρεσίες και σχολεία. Εκτός των βασικών οδικών αρτηριών, όπου 
διοχετεύεται ο µεγαλύτερος όγκος της κίνησης των οχηµάτων, οι δρόµοι του κέντρου 
παρουσιάζουν σηµαντικά προβλήµατα, ιδιαίτερα σε ότι αφορά στην κίνηση των πεζών. Το 
πρόβληµα εντείνεται µε τη στάθµευση των οχηµάτων εκατέρωθεν των δρόµων και 
ιδιαίτερα µε το µικρό πλάτος των πεζοδροµίων. Πρόκειται για ιδιαίτερα στενούς και 
πολυσύχναστους δρόµους που ενώνουν το εµπορικό κέντρο µε το παραλιακό µέτωπο.  Η 
επέκταση του δικτύου πεζόδροµων και δρόµων ήπιας κυκλοφορίας στον κεντρικό αστικό 
ιστό έχει σκοπό τόσο την αύξηση των δραστηριοτήτων των πεζών όσο και την 
προσβασιµότητα. Λόγω µείωσης της ταχύτητας των οχηµάτων επιτυγχάνεται η άνεση και 
η ασφάλεια των κατοίκων και αναβαθµίζεται το αστικό περιβάλλον µε µεγαλύτερα 
πεζοδρόµια, λιγότερο θόρυβο από την οδική κυκλοφορία, αναβαθµισµένα φωτιστικά και 
αστικό εξοπλισµό και περισσότερο πράσινο, όπου είναι δυνατόν. Με την προτεινόµενη 
δράση επιτυγχάνονται οι στόχοι της βιώσιµης κινητικότητας, η ανεµπόδιστη κίνηση των 
πεζών αλλά και των ατόµων µε κινητικά ή άλλα προβλήµατα, που αναγκάζονται να 
περπατούν στο οδόστρωµα µε κίνδυνο της σωµατικής τους ασφάλειας, καθώς  µε την 
παρέµβαση πρόκειται να διαµορφωθούν οι κατάλληλες οδεύσεις ΑµεΑ. Επιπλέον γίνεται 
ενθάρρυνση ήπιων µορφών κυκλοφορίας στο εσωτερικό της πόλης βελτιώνοντας την 
ποιότητα ζωής τόσο των δηµοτών όσο και των επισκεπτών, συµβάλλοντας στον 
περιορισµό της ατµοσφαιρικής ρύπανσης.  Η παρούσα µελέτη αφορά στις εργασίες 
διαµόρφωσης σε οδούς ήπιας κυκλοφορίας των οδών: 
− Όγλ (από Ιάσoνος έως Γαλλίας),  
− Τοπάλη (από Αργοναυτών έως Δηµητριάδος) και  
− Μαυροκορδάτου (από Ιάσoνος έως 28ης Οκτωβρίου),  
µε ανώτατο όριο 15 χλµ / ώρα και κατεύθυνση ως υφίσταται (σύµφωνα µε την µε την 
υπ’αριθµ. 285/2012 απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου του Δήµου Βόλου). 
Το τµήµα της οδού Ογλ από Ιάσονος έως Γαλλίας έχει µέσο πλάτος 8,00µ. Tο ίδιο και το 
τµήµα της οδού Τοπάλη από την οδό Αργοναυτών έως την οδό Δηµητριάδος, ενώ στο 
τµήµα της οδού Μαυροκορδάτου, από την οδό Ιάσoνος έως την οδό 28η Οκτωβρίου, 
κυµαίνεται από 8,50µ έως 10,20µ. Σε πολλά σηµεία τα κράσπεδα και οι πλακοστρώσεις 
των πεζοδροµίων είναι κατεστραµµένα. 
Για τη µετατροπή των οδών οδικής κυκλοφορίας Ογλ (από Ιάσονος έως Γαλλίας), Τοπάλη 
(από Αργοναυτών έως Δηµητριάδος) και Μαυροκορδάτου (από Ιάσονος έως την οδό 28η 
Οκτωβρίου) σε οδούς ήπιας κυκλοφορίας προτείνεται η µείωση του πλάτους του 
οδοστρώµατος στα 3,50µ σε όλο το µήκος της οδού µε σκοπό τη µείωση της ταχύτητας 
και η διαπλάτυνση των πεζοδροµίων για τη διευκόλυνση της κίνησης των πεζών. Η 
διαπλάτυνση των πεζοδροµίων γίνεται έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ελεύθερη ζώνη 
όδευσης πεζών πλάτους τουλάχιστον 1,50µ (σύµφωνα µε την Απόφαση ΥΠΕΚΑ 
52907/28-12-2009 ΦΕΚ 2621 Β’/31-12-2009) εκτός του κρασπέδου και οποιονδήποτε 
στοιχείων εξυπηρέτησης όπως σήµανσης, φωτισµού, αστικού εξοπλισµού και φύτευσης. 
Στις περιπτώσεις όπου, στο πλάτος της ελεύθερης ζώνης όδευσης πεζών παρεµβάλλονται 
υπάρχοντα δέντρα, αυτά διατηρούνται. Κατά µήκος της κίνησης των πεζών και στο όριο 
του κρασπέδου τοποθετούνται µεταλλικά προστατευτικά κιγκλιδώµατα σχήµατος Π και 
µεταλλικά προστατευτικά κολονάκια. Δεν προβλέπονται θέσεις προσωρινής στάθµευσης 
διότι, το πλάτος των οδών δεν επαρκεί. Οι θέσεις στάθµευσης ΑΜΕΑ, δικύκλων και 
εξυπηρέτησης των ξενοδοχείων, των κλινικών κ.λπ. που υφίστανται θα µεταφερθούν σε 
κοντινές οδούς.  

ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
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ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ 
Στην περίπτωση που δεν υπάρχει η ιδιοκτησία της γης ή του οικοπέδου ή του κτιρίου που απαιτείται για την υλοποίηση 
του έργου, αναφέρετε το τρόπο, τη διαδικασία, το στάδιο και το χρονοδιάγραµµα απόκτησης).  

Υπάρχει Χ Δεν υπάρχει  Δεν απαιτείται  Αγορά  

Παραχώρηση  Απαλλοτρίωση  Άλλο:  

 

ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ - ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ – ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ (ανάλογα µε τη φύση του έργου) 

 
ΔΕΝ 

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΕΝ 
ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΚΠΟΝΕΙΤΑΙ ΕΧΕΙ 

ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜ
ΜΑ  

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 
σηµειώστε (Χ) στην αντίστοιχη θέση 

Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίµηση 
και Αξιολόγηση 

Χ  
Δεν 

απαιτείται 
σύµφωνα µε 
το ΦΕΚ 

332/Β/20-3-
2003 

     

Προέγκριση Χωροθέτησης ή Θετική 
Γνωµοδότηση ή Απαλλαγή 

Χ  
Δεν 

απαιτείται 
σύµφωνα µε 

τον 
Ν.1650/1986 
και την 
ΚΥΑ 

69269/5387/
1990 

     

Έγκριση Δασικής Υπηρεσίας 

Χ 
Πρόκειται για 
έργο εντός 
αστικής 
περιοχής 

     

Έγκριση Αρχαιολογικής Υπηρεσίας  Χ     

Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων ή 
Απαλλαγή 

Χ 
Αρ. 

εγγράφου 
2299/ 15-4-

2016 

     

Άδεια Δόµησης 

Χ 
Δεν 

απαιτείται 
σύµφωνα µε 
το άρθρο 48 
του Ν.4178 

(ΦΕΚ 
174/Α/8-8-

2013) 

     

Οριστική Μελέτη  Χ     

Τεύχη Δηµοπράτησης  Χ     

Λοιπές µελέτες - εγκρίσεις - άδειες:  

Υπηρεσία Νεωτέρων Μνηµείων και 
Τεχνικών Έργων Θεσσαλίας και Κεντρικής 
Στερεάς Ελλάδας 

 Χ     
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Κανονιστική Απόφαση   Χ     

Συµβούλιο Αρχιτεκτονικής     Χ 9/2017 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ 
ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 01/2018 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΜΗΝΕΣ) 14 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Έγκριση Αρχαιολογικής Υπηρεσίας: ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ/ΤΠΚΑΧΜΑΕΜ/108047/65575/977/69/4-4-
2016 

2. Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων ή Απαλλαγή: 2299/ 15-4-2016 απαλλαγή Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης 
3. Υπηρεσία Νεωτέρων Μνηµείων και Τεχνικών Έργων Θεσσαλίας και Κεντρικής Στερεάς Ελλάδας: 801/13-4-2016 
4. Συµβούλιο Αρχιτεκτονικής: Έχει υποβληθεί προς έγκριση 
5. Κανονιστική Απόφαση: 285/2012 Απόφαση ΔΣ Βόλου 
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ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ 2.1 - Δράσης 2 ΕΤΠΑ 

Επισκευή – ενίσχυση φέροντα οργανισµού και ανακαίνιση του Δηµοτικού 
Θεάτρου 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 5.000.000,00 € 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Δήµος Βόλου 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

Ο Δήµος Βόλου από άποψη πολιτιστικής υποδοµής έχει αξιοζήλευτη θέση, µε 
πλούσια ιστορία, µύθους, µνηµεία, µουσεία, πινακοθήκες, θέατρα, 
κινηµατογράφους, βιβλιοθήκες, ωδεία, φεστιβάλ, στοιχεία που αποτελούν την 
πολιτιστική κληρονοµιά και τους πολιτιστικούς του πόρους.  
Το 1991 δηµιουργείται το ΔΗΠΕΘΕ Βόλου και ενώ υπάρχουν στην περιοχή της 
Θεσσαλίας ήδη δύο θέατρα το υπουργείο Πολιτισµού δίνει την έγκριση 
αναγνωρίζοντας τη σηµασία του θεάτρου για την τοπική κοινωνία. Το 1993 
δηµιουργείται το Εργαστήρι Δραµατικής Τέχνης και αποτελεί την απάντηση του 
δήµου Βόλου στα πλαίσια της πολιτιστικής παρέµβασης στην πόλη, στο αίτηµα 
για υποστήριξη, προώθηση, αξιοποίηση και ανάδειξη του ντόπιου δυναµικού σε 
ερασιτεχνικό καταρχάς επίπεδο, χωρίς να αποκλείεται και το ενδεχόµενο µιας 
επαγγελµατικής προοπτικής. Το Μουσικό θέατρο Βόλου επιχειρεί την πολλαπλή 
προσέγγιση της τέχνης. Τέλος, οι ερασιτεχνικές θεατρικές οµάδες που δρουν 
στην περιοχή συµβάλουν στα πολιτιστικά της περιοχής, ως ανεξάρτητες από τις 
καθιερωµένες δοµές και συµβάσεις του εµπορικού θεάτρου, ως χώροι 
πειραµατισµού και αυτοσχεδιασµού. Το Δηµοτικό Θέατρο αποτελεί τον άξονα 
ενός ολοκληρωµένου πολιτιστικού κέντρου. Περιβάλλεται από την πλατεία Ρήγα 
Φεραίου, εκθεσιακούς υπαίθριους χώρους, το Δηµοτικό Ωδείο, το Κέντρο 
Εικαστικών Τεχνών, το Δηµαρχείο. Σε συνδυασµό µε τις µικρές σκηνές θεάτρου 
της Παλιάς Ηλεκτρικής, του Αχιλλείου, του Πολιτιστικού Κέντρου της Νέας 
Ιωνίας, που υποτυπωδώς εξυπηρετούν την πόλη, όπως επίσης και µε το Μουσείο 
της Πόλης και τον πολυχώρο Τσαλαπάτα θα ολοκληρωθεί το δίκτυο των 
πολιτιστικών χώρων που αναλογούν σε µια πόλη όπως ο Βόλος. Το 2007 το 
Δηµοτικό Θέατρο Βόλου σταµάτησε τη λειτουργία του, µε σκοπό την ανακαίνισή 
του και έκτοτε εξαιτίας προβληµάτων στατικότητας που προέκυψαν εκ των 
υστέρων, παραµένει κλειστό. Η αποκατάστασή του αποτελεί ένα χρέος απέναντι 
στην ιστορία της πόλης. Η πρόταση αφορά στο έργο της επισκευής-ενίσχυσης 
του φέροντα οργανισµού και ανακαίνισης του Δηµοτικού Θεάτρου Βόλου, το 
οποίο βρίσκεται στην πλατεία Ρήγα Φεραίου, στο παραλιακό µέτωπο της πόλης 
του Βόλου. Η ανακαίνιση του Δηµοτικού Θεάτρου αφορά εργασίες ενισχύσεων, 
αποκαταστάσεων και επιδιορθώσεις στο εσωτερικό και εξωτερικό του κτιρίου 
(αποκατάσταση φθαρµένων τµηµάτων των επιχρισµάτων και αντικατάσταση των 
κουφωµάτων), τον χώρο της εισόδου (φουαγιέ), τους χώρους των καµαρινιών, 
τις κτιριακές Η/Μ εγκαταστάσεις, τις Η/Μ εγκαταστάσεις και το δάπεδο στο χώρο 
της σκηνής. 

ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ 
Στην περίπτωση που δεν υπάρχει η ιδιοκτησία της γης ή του οικοπέδου ή του κτιρίου που απαιτείται για την 
υλοποίηση του έργου, αναφέρετε το τρόπο, τη διαδικασία, το στάδιο και το χρονοδιάγραµµα απόκτησης).  

Υπάρχει Χ Δεν υπάρχει  Δεν απαιτείται  Αγορά  

Παραχώρηση  Απαλλοτρίωσ
η  Άλλο: 

 

 
Αρ. συµβολαίου 20181/13-11-1934 του συµβολαιογράφου Αυλωνίτη. Αρ. υποθηκοφυλακείου τόµος 78 αριθµός 
138. Έχει παραχωρηθεί ως προς χρήση στον ΔΟΕΠΑΠ – ΔΗΠΕΘΕ σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 100/2012 Απόφαση 
Δηµοτικού Συµβουλίου Βόλου. 
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ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ - ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ – ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ (ανάλογα µε τη φύση του έργου) 

 
ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΥΠΑΡΧΕΙ 

ΔΕΝ 
ΥΠΑΡΧΕ
Ι 

ΕΚΠΟΝΕΙΤΑΙ ΕΧΕΙ 
ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜ

ΜΑ  
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 

σηµειώστε (Χ) στην αντίστοιχη θέση 

Προκαταρκτική Περιβαλλοντική 
Εκτίµηση και Αξιολόγηση 

Χ 
Δεν	απαιτείται	
σύμφωνα	με	το	
ΦΕΚ	332/Β/20-3-

2003 

     

Προέγκριση Χωροθέτησης ή Θετική 
Γνωµοδότηση ή Απαλλαγή 

Χ 
Δεν	απαιτείται	
σύμφωνα	με	τον	
Ν.1650/1986	και	

την	
ΚΥΑ	

69269/5387/199
0 

     

Έγκριση Δασικής Υπηρεσίας 

Χ 
Πρόκειται	για	
έργο	εντός	
αστικής	
περιοχής 

     

Έγκριση Αρχαιολογικής Υπηρεσίας  Χ     

Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων ή 
Απαλλαγή  Χ     

Άδεια Δόµησης 

 

Χ	
Υπάρχει	η	υπ’	

αριθμ.	1013/2008	
άδεια	οικοδομής,	η	

οποία	
παρατείνεται	ως	
προς	την	ισχύ	της	
βάσει	του	άρθρου	
71	Ν.4342/2015	
(ΦΕΚ	143/Α/9-11-

2015) 

    

Οριστική Μελέτη  Χ     

Τεύχη Δηµοπράτησης  Χ     

Λοιπές µελέτες - εγκρίσεις - άδειες:  

Υπηρεσία Νεωτέρων Μνηµείων και 
Τεχνικών Έργων Θεσσαλίας και 
Κεντρικής Στερεάς Ελλάδας 

 Χ     

-        

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ 
ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1/2018 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΜΗΝΕΣ) 24 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων ή Απαλλαγή: 5327/ 10-7-2017 απαλλαγή Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης 
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ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ 2.2 ΔΡΑΣΗΣ 2 ΕΤΠΑ 
Ανάπλαση περιοχής του Παλαιού Λιµεναρχείου στα «Παλαιά» του Βόλου 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 658.000,00 € 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Δήµος Βόλου 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

Πρόκειται για περιοχή η οποία, µαζί µε τα Προσφυγικά της Νέας Ιωνίας, προτείνονται 
από το υπό έγκριση Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο, ως περιοχές ανάπλασης µε τον Ν. 
2508. Συγκεντρώνει ακόµη πολιτιστικούς χώρους, όπως το Μουσείο της Πόλης και τον 
πολυχώρο Τσαλαπάτα. Επίσης παραδοσιακά είχε το χαρακτήρα της εµπορικής 
περιοχής, όπου συγκέντρωνε πολλά καταστήµατα που αριθµούν αρκετά χρόνια 
εγκατάστασης και διατηρούν τον παλιό χαρακτήρα των εµπορικών επιχειρήσεων της 
περιόδου άνθησης του εµπορίου στα Παλιά. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται µία 
έντονη ενίσχυση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας στον τοµέα της ψυχαγωγίας. 
Εκτός των µεγάλων πολυχώρων Village και Old City, υπάρχουν πολλές µικρές 
επιχειρήσεις εστίασης και διασκέδασης, που είναι ικανές να δώσουν το χαρακτηριστικό 
ενός ψυχαγωγικού cluster.  H προτεινόµενη παρέµβαση έχει ως στόχο την 
περιβαλλοντική και λειτουργική αναβάθµιση της συγκεκριµένης περιοχής, που θα 
καταλήγει στην κλειστή σήµερα πύλη του λιµανιού, η οποία µπορεί να ενεργοποιηθεί 
για την έξοδο πεζή των επιβατών των κρουαζιερόπλοιων. Είναι φανερό ότι σε αυτή 
την περίπτωση θα δηµιουργηθεί ένας ζωντανός άξονας κίνησης που θα αναβαθµίσει 
την περιοχή, θα προσφέρει µια εναλλακτική αναγνώριση ενός χαρακτηριστικού 
τµήµατος της πόλης και θα ενεργοποιήσει νέες οικονοµικές δραστηριότητες. Επίσης, 
βελτιώνεται η προσβασιµότητα της περιοχής όχι µόνο για τους κατοίκους της αλλά και 
γενικότερα.  Η πεζοδρόµηση θα ενισχύσει την αστική ταυτότητα της περιοχής, συνάδει 
µε την ήδη δροµολογηµένη δηµιουργία ποδηλατόδροµου και θα βοηθήσει στην 
ιεράρχηση της κίνησης στο οδικό της δίκτυο. Τελικά, µε την προτεινόµενη παρέµβαση 
βελτιώνεται µια αστική περιοχή χαµηλού εισοδήµατος, µειώνονται η ατµοσφαιρική 
ρύπανση και ηχορύπανση, προστατεύεται, όσο είναι δυνατό, η υγεία των ευπαθών 
οµάδων του πληθυσµού που κατοικούν εκεί (παιδιά, ηλικιωµένοι). Βέβαια, 
ωφελούµενοι είναι έµµεσα και όλοι οι επισκέπτες και χρήστες της περιοχής,  ενώ η 
βελτίωση της ελκυστικότητας και του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος της περιοχής θα 
συντελέσουν στη διατήρηση των υπαρχουσών ή και στη δηµιουργία νέων 
επιχειρήσεων. Τέλος, η διαµόρφωση του δηµοτικού κτιρίου (πρώην ΑΝΕΒΟ) σε 
Κοινωνικό Κέντρο σε συνδυασµό µε τα υφιστάµενα δηµοτικά κτίρια όπου λειτουργούν 
κοινωνικές υπηρεσίες (ΚΔΑΠµεΑ, κλπ.) απαιτούν µία επιπλέον ευαισθητοποίηση σε 
θέµατα πρόσβασης των ατόµων.Το έργο αφορά στην περιβαλλοντική και λειτουργική 
αναβάθµιση ενός τµήµατος της περιοχής των Παλιών του Βόλου. Η περιοχή 
επέµβασης του έργου βρίσκεται ανάµεσα στις οδούς Μητροπολίτου Γρηγορίου και 
Λαχανά και στις οδούς Ν.Βότση και Σερβίων, όπου υπάρχουν σηµαντικά προβλήµατα 
ατµοσφαιρικής ρύπανσης και ηχορύπανσης, λόγω της γειτνίασης µε το εµπορικό 
λιµάνι.  Η εν λόγω περιοχή γειτνιάζει µε τις αποβάθρες και την είσοδο / έξοδο του 
εµπορικού λιµανιού της πόλης. Η κυκλοφορία των οχηµάτων, οι ανθρωπογενείς 
εκποµπές από τις δραστηριότητες του λιµανιού (π.χ. πλοία, οχήµατα) και η 
φορτοεκφόρτωση χύδην υλικών, δηµιουργούν έντονα προβλήµατα ηχορύπανσης και 
κυρίως αερορύπανσης, που γίνονται έντονα αισθητά στην περιοχή, στην περίµετρο 
της οποίας µάλιστα υπάρχουν Δηµοτικό Σχολείο, Νηπιαγωγείο, Κέντρο Δηµιουργικής 
Απασχόλησης ΑµεΑ, κλπ.  Οι εργασίες που απαιτούνται για την ανάπλαση 
περιλαµβάνουν την καθαίρεση του άοπλου σκυροδέµατος και των πλακοστρώσεων, 
καθώς και την  εκσκαφή στις οδούς και τα πεζοδρόµια των δρόµων Σερβίων, Έλλης, 
και στα πεζοδρόµια της οδού Ν. Βότση, µε σκοπό τη διαµόρφωση των οδών Σερβίων 
και Έλλης σε δρόµους ήπιας κυκλοφορίας και διαµόρφωση όδευσης ΑΜΕΑ. Επίσης 
προτείνεται η διαµόρφωση των πεζοδροµίων στις οδούς Βότση, Λαχανά και 
Μητροπολίτου Γρηγορίου. Τοποθέτηση κυβολίθων προτείνεται και στην οδό 
Ελασσόνας. 

ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ 
Στην περίπτωση που δεν υπάρχει η ιδιοκτησία της γης ή του οικοπέδου ή του κτιρίου που απαιτείται για την υλοποίηση 
του έργου, αναφέρετε το τρόπο, τη διαδικασία, το στάδιο και το χρονοδιάγραµµα απόκτησης).  

Υπάρχει Χ Δεν υπάρχει  Δεν απαιτείται  Αγορά  
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Παραχώρηση  Απαλλοτρίωση  Άλλο:  

 

ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ - ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ – ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ (ανάλογα µε τη φύση του έργου) 

 
ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΕΝ 

ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΚΠΟΝΕΙΤΑΙ ΕΧΕΙ 
ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑ-

ΓΡΑΜΜΑ  
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 

σηµειώστε (Χ) στην αντίστοιχη θέση 

Προκαταρκτική Περιβαλλοντική 
Εκτίµηση και Αξιολόγηση 

Χ 
Δεν	απαιτείται	
σύμφωνα	με	το	
ΦΕΚ	332/Β/20-3-

2003 

     

Προέγκριση Χωροθέτησης ή Θετική 
Γνωµοδότηση ή Απαλλαγή 

Χ 
Δεν	απαιτείται	
σύμφωνα	με	τον	
Ν.1650/1986	και	

την	
ΚΥΑ	

69269/5387/1990 

     

Έγκριση Δασικής Υπηρεσίας 

Χ 
Πρόκειται	για	έργο	

εντός	αστικής	
περιοχής 

     

Έγκριση Αρχαιολογικής Υπηρεσίας  Χ     

Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων ή 
Απαλλαγή 

Χ 
Αρ.	εγγράφου	
3134/15-4-2016 

     

Άδεια Δόµησης 

Χ 
Δεν	απαιτείται	
σύμφωνα	με	το	
άρθρο	48	του	
Ν.4178	(ΦΕΚ	

174/Α/8-8-2013) 

     

Οριστική Μελέτη  Χ     

Τεύχη Δηµοπράτησης  Χ     

Λοιπές µελέτες - εγκρίσεις - άδειες:  

- Υπηρεσία Νεωτέρων Μνηµείων και 
Τεχνικών Έργων Θεσσαλίας και 
Κεντρικής Στερεάς Ελλάδας 

    Χ 9/2017 

Συμβούλιο	Αρχιτεκτονικής     Χ 9/2017 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ 
ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1/2018 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΜΗΝΕΣ) 12 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Έγκριση	Αρχαιολογικής	Υπηρεσίας:	ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑ	ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ/ΤΒΜΑΧΜΜΑΕΜ/166417/100305/1598/113/24-5-2016		
2. Έγκριση	Περιβαλλοντικών	Όρων	ή	Απαλλαγή:	3134/15-4-2016	απαλλαγή	Περιβαλλοντικής	Αδειοδότησης		
3. Υπηρεσία	Νεωτέρων	Μνημείων	και	Τεχνικών	Έργων	Θεσσαλίας	και	Κεντρικής	Στερεάς	Ελλάδας:		
4. Συμβούλιο	Αρχιτεκτονικής:	Έχει	υποβληθεί	προς	έγκριση 
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την	ανταπόκριση	στις	προκλήσεις,	τα	προβλήματα	και		

τον	ολοκληρωμένο	χαρακτήρα	της	

 

 161	

 

ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ 2.3 ΔΡΑΣΗΣ 2 ΕΤΠΑ 
Διαµόρφωση δηµοτικού χώρου στη συµβολή των οδών Μαιάνδρου – 

Καισαρείας 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 108.000,00 € 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Δήµος Βόλου 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

Η κεντρική περιοχή της Νέας Ιωνίας, χαρακτηρίζεται από έναν πυκνοδοµηµένο αστικό 
ιστό, µε κάποιους µεµονωµένους χώρους  πρασίνου, στο επίπεδο της γειτονιάς και µε 
έναν κύριο χώρο πρασίνου, αυτόν του Πολιτιστικού Άλσους. Το εν λόγω οικόπεδο 
βρίσκεται εντός του κεντρικού αστικού ιστού και ενώ πρόκειται για έναν κενό χώρο, 
εξαιτίας του ότι δεν είναι κατάλληλα διαµορφωµένος, δεν χρησιµοποιείται από τους 
κατοίκους. Πρόκειται για το ακίνητο που βρίσκεται στο Ο.Τ. 228 Α,  στη συµβολή των 
οδών Μαιάνδρου και Καισαρείας και σε ακτίνα 500 µέτρων από το κέντρο της Νέας 
Ιωνίας και τον άξονα σύνδεσής της µε το κέντρο του Βόλου. Στόχος της παρέµβασης 
είναι να παραχθεί ένας υπαίθριος χώρος αστικού χαρακτήρα που να αναπαράγει τα 
ποιοτικά χαρακτηριστικά της περιοχής, µε σκοπό την συνέχεια του αστικού χαρακτήρα 
του τόπου και την διατήρηση της  αισθητικής αξίας της περιοχής. Αποτελεί τµήµα 
ευρύτερης ανάδειξης επιλεγµένων δηµόσιων χώρων ως σπονδυλωτά σηµεία 
ενδιαφέροντος σε µια διαδροµή που διατρέχει την πόλη του Βόλου. Η οδός  
Μαιάνδρου, πλάτους από 15 έως 20 µέτρα,  αποτελεί µία από τις κύριες αρτηρίες της 
περιοχής της Νέας Ιωνίας ενώ οι  οδοί Καισαρείας και Ρωµανού, πλάτους 7 και 6 
µέτρων αντίστοιχα και κυρίως η οδός Ρωµανού είναι ήσυχοι δρόµοι γειτονιάς µε πολύ 
αραιή διέλευση αυτοκινήτων. Έτσι από άποψη θέσης µπορεί να αποτελέσει σηµείο 
αναφοράς για  το σύνολο των κατοίκων  της περιοχής της Ν. Ιωνίας,  ενώ ταυτόχρονα 
το τµήµα του προς τις οδούς Καισαρείας και Ρωµανού προσφέρεται ως χώρος στάσης 
και ανάπαυσης. Με την προτεινόµενη δράση αποδίδεται σε κοινή χρήση ένας 
κεντρικός χώρος, εντός του πυκνοκατοικηµένου τµήµατος της περιοχής της Νέας 
Ιωνίας µε ταυτόχρονη αύξηση του πρασίνου στην περιοχή. Επιπλέον η µελέτη έχει 
προβλέψει ώστε η ανάγκη για πράσινο να µην αλλοιώσει τον αστικό χαρακτήρα του 
κοινόχρηστου χώρου. Εντός του Δηµοτικού χώρου καθ’ όλο το µήκος της µεσοτοιχίας 
του µε την όµορη ιδιοκτησία και σε συνέχεια του ενός µε το άλλο, υφίσταται σήµερα 
σύνολο µονώροφων κτισµάτων που αποτελείται από µικρές πεπαλαιωµένες κατοικίες 
µε τα κτίρια των βοηθητικών χώρων τους, καθώς και το κτίριο στο οποίο στεγαζόταν 
παλαιότερα ο χώρος αναψυχής «Καφενείο του Πέτρου». Το σύνολο αυτό µαζί µε την 
υφιστάµενη περίφραξη στην βόρεια και ανατολική πλευρά του ακινήτου  πρόκειται να 
κατεδαφιστεί. Η περιοχή γύρω από το ακίνητο βορείως της οδού Μαιάνδρου, είναι 
περιοχή χαµηλής δόµησης µε κυρίαρχο τύπο κτιρίου τον βασικό τύπο της τετράγωνης 
µονώροφης κατοικίας σε διάφορες παραλλαγές που υιοθετήθηκε στην ευρύτερη 
περιοχή του Βόλου έως τις δεκαετίες του ’50 - ’60. Μετά την παρέµβαση η τελική 
στάθµη του χώρου διαµορφώνεται συν-επίπεδη µε το πεζοδρόµιο  που τον περικλείει  
ακολουθώντας  την κλίση του που είναι περίπου 3%. Στις τρεις πλευρές του χώρου, 
στο όριο µε το πεζοδρόµιο,  τοποθετούνται οι θέσεις για την φύτευση δέντρων – εν 
ήδη διπλού περιστυλίου – µε σκοπό την δηµιουργία  περιµετρικής στοάς  εντός της 
οποίας σχηµατίζεται  αίθριο που αποτελεί και τον κύριο χώρο συγκέντρωσης και 
στάσης.Οι κορµοί των δέντρων σε σειρά, οριοθετούν τον δηµοτικό χώρο αφήνοντας 
ελεύθερες τις διόδους προσέλευσης και διέλευσης.   

ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ 
Στην περίπτωση που δεν υπάρχει η ιδιοκτησία της γης ή του οικοπέδου ή του κτιρίου που απαιτείται για την 
υλοποίηση του έργου, αναφέρετε το τρόπο, τη διαδικασία, το στάδιο και το χρονοδιάγραµµα απόκτησης).  

Υπάρχει Χ Δεν υπάρχει  Δεν απαιτείται  Αγορά  

Παραχώρηση  Απαλλοτρίωση  Άλλο:  

Αρ. συµβολαίου 566/13-11-2000 της συµβολαιογράφου Βασιλείου Ευθαλίας. Αρ. υποθηκοφυλακείου τόµος 432 
αριθµός 146 και αρ. συµβολαίου 637/20-2-2001 της συµβολαιογράφου Βασιλείου Ευθαλίας. Αρ. υποθηκοφυλακείου 
τόµος 435 αριθµός 114 
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ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ - ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ – ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ (ανάλογα µε τη φύση του έργου) 

 
ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΕΝ 

ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΚΠΟΝΕΙΤΑΙ 
ΕΧΕΙ 
ΥΠΟΒΛΗ
ΘΕΙ 

ΧΡΟΝΟΔΙΑ-
ΓΡΑΜΜΑ  

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 
σηµειώστε (Χ) στην αντίστοιχη θέση 

Προκαταρκτική Περιβαλλοντική 
Εκτίµηση και Αξιολόγηση 

Χ 
Δεν	απαιτείται	

σύμφωνα	με	το	ΦΕΚ	
332/Β/20-3-2003 

   

 

 

Προέγκριση Χωροθέτησης ή 
Θετική Γνωµοδότηση ή Απαλλαγή 

Χ 
Δεν	απαιτείται	
σύμφωνα	με	τον	

Ν.1650/1986	και	την	
ΚΥΑ	69269/5387/1990 

   

 

 

Έγκριση Δασικής Υπηρεσίας 

Χ 
Πρόκειται	για	έργο	

εντός	αστικής	
περιοχής 

   

 

 

Έγκριση Αρχαιολογικής Υπηρεσίας  Χ     

Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων ή 
Απαλλαγή 

Χ 
Αρ.	εγγράφου	
2797/18-4-2016 

   
 

 

Άδεια Δόµησης 

Χ 
Δεν	απαιτείται	σύμφωνα	

με	το	άρθρο	48	του	
Ν.4178	(ΦΕΚ	174/Α/8-8-

2013) 

   

 

 

Οριστική Μελέτη  Χ     

Τεύχη Δηµοπράτησης  Χ     

Λοιπές µελέτες - εγκρίσεις - 
άδειες:  

- Υπηρεσία Νεωτέρων Μνηµείων 
και Τεχνικών Έργων Θεσσαλίας 
και Κεντρικής Στερεάς Ελλάδας 

 Χ   
 

 

- Συµβούλιο Αρχιτεκτονικής  Χ     

- Άδεια Κατεδάφισης   Χ  

 Λόγω	της	
περιορισμένης	

διάρκειας	ισχύος	της	
άδειας	κατεδάφισης,	
θα	υποβληθεί	προς	
έγκριση	πριν	τη	

δημοπράτηση	του	
έργου 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ 
ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1/2018 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΜΗΝΕΣ) 6 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Έγκριση	Αρχαιολογικής	Υπηρεσίας:	ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑ	ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ/ΤΠΚΑΧΜΑΕΜ/108022/65558/976/67/4-4-2016		
2. Έγκριση	Περιβαλλοντικών	Όρων	ή	Απαλλαγή:	2797/18-4-2016	απαλλαγή	Περιβαλλοντικής	Αδειοδότησης	
3. Υπηρεσία	Νεωτέρων	Μνημείων	και	Τεχνικών	Έργων	Θεσσαλίας	και	Κεντρικής	Στερεάς	Ελλάδας:	800/16-5-2016	
4. Συμβούλιο	Αρχιτεκτονικής:	Έγκριση	μελέτης	12/14-7-2016	
5. Άδεια	Κατεδάφισης:	Λόγω	της	περιορισμένης	διάρκειας	ισχύος	της	άδειας	κατεδάφισης,	θα	υποβληθεί	προς	έγκριση	πριν	τη	

δημοπράτηση	του	έργου. 

 



Πρόταση	Στρατηγικής	Βιώσιμης	Αστικής	Ανάπτυξης	(ΒΑΑ)	Δήμου	Βόλου	

έκδ.ΙΙΙ,	Σεπτέμβριος	2017	

ΚΕΦΑΛΑΙΟ	Β:	Σαφήνεια	Στρατηγικής	ΒΑΑ	ως	προς	τη	δομή	της,		

την	ανταπόκριση	στις	προκλήσεις,	τα	προβλήματα	και		

τον	ολοκληρωμένο	χαρακτήρα	της	
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ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ 2.4 ΔΡΑΣΗΣ 2 ΕΤΠΑ 
Δηµιουργία σύγχρονου χώρου στάθµευσης επί της οδού Γ. Αβέρωφ  

(πρώην κινηµατογράφος «Νίκη») 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 131.000,00 € 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Δήµος Βόλου 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

Η περιοχή της Νέας Ιωνίας έχει στο παρελθόν ενταχθεί σε διάφορα έργα αναβάθµισης 
του ιστορικού της κυρίως κέντρου. Τα έργα αυτά αφορούσαν κυρίως σε 
πεζοδροµήσεις και διαµορφώσεις κοινοχρήστων χώρων – πλατειών. Το οδικό δίκτυο 
της κεντρικής περιοχής, πέραν των βασικών οδικών αρτηριών της Λεωφόρου Ειρήνης, 
της Μαιάνδρου, της Αναπαύσεως, όπου διοχετεύεται ο µεγαλύτερος όγκος κίνησης 
των οχηµάτων, στο υπόλοιπο µέρος του αποτελείται από σχετικά στενούς δρόµους, οι 
οποίοι εξυπηρετούν και τη στάθµευση τόσο των κατοίκων, όσο και των ατόµων που 
κινούνται στην περιοχή λόγω εργασίας. Επιπλέον, οι πεζοδροµήσεις των προσφυγικών 
περιορίζουν τους ελεύθερους χώρους όπου θα ήταν δυνατή η στάθµευση. Από τα 
δεδοµένα αυτά προκύπτει ότι η συγκεκριµένη περιοχή του κέντρου της Νέας Ιωνίας 
υποφέρει λόγω κυκλοφοριακού φόρτου, άλλοι τρόποι εκτόνωσης του προβλήµατος 
δεν υπάρχουν, έτσι η κατεδάφιση του εν λόγω κτιρίου και η απόδοση του οικοπέδου 
προς χώρο στάθµευσης, κρίνεται απαραίτητη. Με την προτεινόµενη δράση 
επιτυγχάνονται οι στόχοι της βιώσιµης κινητικότητας, µε ταυτόχρονη αύξηση του 
πρασίνου. Έµµεσα και µε την αποσυµφόρηση των κεντρικών οδικών αρτηριών, όπου 
παρατηρείται το φαινόµενο της παράνοµης στάθµευσης επιτυγχάνεται η βελτίωση της 
προσβασιµότητας, όπως και η ανεµπόδιστη κίνηση των πεζών αλλά και των ατόµων µε 
κινητικά ή άλλα προβλήµατα. Επίσης µπορούν να ενθαρρυνθούν µέσα ήπιων µορφών 
κυκλοφορίας στο εσωτερικό της πόλης βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής τόσο των 
δηµοτών όσο και των επισκεπτών, συµβάλλοντας στον περιορισµό της ατµοσφαιρικής 
ρύπανσης.  Ο κινηµατογράφος «Νίκη» βρίσκεται επί της οδού Αβέρωφ 14. Ήταν 
πάντα ψηλά στις προθέσεις του πρώην Δήµου Νέας Ιωνίας η αξιοποίηση του εν λόγω 
χώρου. Ο χώρος επέµβασης του έργου βρίσκεται σε πυκνοδοµηµένη περιοχή µε 
ανάγκη για περισσότερες θέσεις στάθµευσης,  και ανάµεσα στις οδούς Σµύρνης και Γ. 
Αβέρωφ, πράγµα που του εξασφαλίζει δύο εισόδους εξόδους. Το οικόπεδο έχει 
εµβαδόν 538,00 µ2, ενώ το υφιστάµενο κτίριο ήταν παλιός κινηµατογράφος και έχει 
εµβαδόν ισογείου 522,00 µ2 και εµβαδόν εξώστη 207,00µ2. Το συνολικό ύψος του 
κτιρίου είναι 10,00µ .  
Οι εργασίες  που απαιτούνται για την ανάπλαση αφορούν σε κατεδάφιση παλαιότερων 
κτισµάτων και εξυγίανση του οικοπέδου, καθαίρεση των πλακοστρώσεων στα 
πεζοδρόµια  στους δρόµους Σµύρνης και Γ. Αβέρωφ, εκσκαφές για την διαµόρφωση 
του χώρου στάθµευσης, κατασκευή των εισόδων και εξόδων από οπλισµένο 
σκυρόδεµα, δηµιουργία περιµετρικής και κεντρικής νησίδας πρασίνου. 

ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ 
Στην περίπτωση που δεν υπάρχει η ιδιοκτησία της γης ή του οικοπέδου ή του κτιρίου που απαιτείται για την υλοποίηση του έργου, αναφέρετε το τρόπο, τη 
διαδικασία, το στάδιο και το χρονοδιάγραµµα απόκτησης).  

Υπάρχει Χ Δεν υπάρχει  Δεν απαιτείται  Αγορά  

Παραχώρηση  Απαλλοτρίωση  Άλλο:  

Αρ. συµβολαίου 295/26-1-2000 της συµβολαιογράφου Βασιλείου Ευθαλίας. Αρ. υποθηκοφυλακείου τόµος 423 
αριθµός 408 

ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ - ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ – ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ (ανάλογα µε τη φύση του έργου) 

 
ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΕΝ 

ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΚΠΟΝΕΙΤΑΙ ΕΧΕΙ 
ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑ-

ΓΡΑΜΜΑ  
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 

σηµειώστε (Χ) στην αντίστοιχη θέση 

Προκαταρκτική Περιβαλλοντική 
Εκτίµηση και Αξιολόγηση 

Χ 
Δεν	απαιτείται	
σύμφωνα	με	το	

   
 

 



Πρόταση	Στρατηγικής	Βιώσιμης	Αστικής	Ανάπτυξης	(ΒΑΑ)	Δήμου	Βόλου	

έκδ.ΙΙΙ,	Σεπτέμβριος	2017	

ΚΕΦΑΛΑΙΟ	Β:	Σαφήνεια	Στρατηγικής	ΒΑΑ	ως	προς	τη	δομή	της,		

την	ανταπόκριση	στις	προκλήσεις,	τα	προβλήματα	και		

τον	ολοκληρωμένο	χαρακτήρα	της	
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ΦΕΚ	332/Β/20-3-
2003 

Προέγκριση Χωροθέτησης ή Θετική 
Γνωµοδότηση ή Απαλλαγή 

Χ 
Δεν	απαιτείται	
σύμφωνα	με	τον	
Ν.1650/1986	και	

την	
ΚΥΑ	

69269/5387/1990 

   

 

 

Έγκριση Δασικής Υπηρεσίας 

Χ 
Πρόκειται	για	
έργο	εντός	

αστικής	περιοχής 

   

 

 

Έγκριση Αρχαιολογικής Υπηρεσίας     Χ 9/2017 

Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων ή 
Απαλλαγή 

Χ 
Αρ.	εγγράφου	
2870/18-4-2016		 

   
 

 

Άδεια Δόµησης 

Χ 
Δεν	απαιτείται	
σύμφωνα	με	το	
άρθρο	48	του	
Ν.4178	(ΦΕΚ	

174/Α/8-8-2013) 

   

 

 

Οριστική Μελέτη  Χ     

Τεύχη Δηµοπράτησης  Χ     

Λοιπές µελέτες - εγκρίσεις - άδειες:  

- Υπηρεσία Νεωτέρων Μνηµείων και 
Τεχνικών Έργων Θεσσαλίας και 
Κεντρικής Στερεάς Ελλάδας 

    Χ 9/2017 

- Συµβούλιο Αρχιτεκτονικής     Χ 9/2017 

Άδεια Κατεδάφισης   Χ   

Λόγω	της	
περιορισμένης	
διάρκειας	
ισχύος	της	
άδειας	
κατεδάφισης,	
θα	υποβληθεί	

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ 
ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1/2018 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΜΗΝΕΣ) 6 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Έγκριση	Περιβαλλοντικών	Όρων	ή	Απαλλαγή:	2870/18-4-2016	απαλλαγή	Περιβαλλοντικής	Αδειοδότησης	
2. Άδεια	Κατεδάφισης:	Λόγω	της	περιορισμένης	διάρκειας	ισχύος	της	άδειας	κατεδάφισης,	θα	υποβληθεί	προς	έγκριση	πριν	

τη	δημοπράτηση	του	έργου. 

 
 
  



Πρόταση	Στρατηγικής	Βιώσιμης	Αστικής	Ανάπτυξης	(ΒΑΑ)	Δήμου	Βόλου	

έκδ.ΙΙΙ,	Σεπτέμβριος	2017	

ΚΕΦΑΛΑΙΟ	Β:	Σαφήνεια	Στρατηγικής	ΒΑΑ	ως	προς	τη	δομή	της,		

την	ανταπόκριση	στις	προκλήσεις,	τα	προβλήματα	και		

τον	ολοκληρωμένο	χαρακτήρα	της	
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ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ 2.5 ΔΡΑΣΗΣ 2 ΕΤΠΑ 
Διαµόρφωση πλατείας Πανεπιστηµίου 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 700.000,00 € 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Δήµος Βόλου 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

Η πλατεία Πανεπιστηµίου βρίσκεται στο κέντρο του Βόλου και περιβάλλεται από 
τέσσερις δρόµους. Την οδό Ερµού, πολυσύχναστος εµπορικός πεζόδροµος, όπου έχει 
πρόσωπο και το κτίριο του Πανεπιστηµίου (πρώην Ματσάγγου), την οδό Δηµητριάδος, 
η κυριότερη οδική αρτηρία εξόδου από την πόλη, την οδό Παύλου Μελά, 
αυτοκινητόδροµος µε αρκετά συχνή κυκλοφορία, που εξυπηρετεί και την είσοδο στο 
PARKING και τους βοηθητικούς χώρους του σούπερ µάρκετ που βρίσκεται απέναντι 
από την πλατεία και, την οδό Μακεδονοµάχων, που είναι σήµερα βατή από αυτοκίνητο 
αλλά έχει ελάχιστη έως µηδενική κυκλοφορία, γι αυτό και προτείνεται η πεζοδρόµησή 
της. 
Η διαµόρφωση της πλατείας έχει σαν στόχο, την δηµιουργία ενός πολυδύναµου 
χώρου, ο οποίος θα εξυπηρετεί  διάφορες χρήσεις, όπως ο περίπατος, η ανάπαυση, η 
συγκέντρωση πλήθους για συναυλίες, οµιλίες, εκθέσεις και γενικότερα, κάθε είδους 
εκδηλώσεις και, φυσικά, θα είναι προσιτός από όλες τις οµάδες του πληθυσµού.   
Ο συνδυασµός των διαφορετικών χρήσεων οδηγεί και στον συνδυασµό των διαφόρων 
υλικών της τελικής επιφάνειας, έχοντας σαν βασική προϋπόθεση, την διατήρηση της 
επιφάνειας του πρασίνου σε ποσοστό πάνω από το 50% της επιφάνειας της πλατείας. 
Η επιλογή των «σκληρών» υλικών, για την επίστρωση της υπόλοιπης επιφάνειας, 
έγινε, µε γνώµονα, το «πάντρεµα» αφ’ ενός φυσικών υλικών τοπικής προέλευσης 
(πέτρες Πηλίου, βότσαλα), και αφ’ ετέρου του σκυροδέµατος, που είναι µεν ένα 
σύνθετο  υλικό, αλλά αποτελεί εδώ και χρόνια µέρος της ζωής µας, φυσικά µε 
κατάλληλη επεξεργασία και πρόσµικτα υλικά, ώστε να έχουµε την επιθυµητή υφή για 
τελική επιφάνεια. 
Η ανάγκη για προστασία από τον θόρυβο και το καυσαέριο της οδού Δηµητριάδος, 
οδηγούν στην δηµιουργία ενός φράγµατος από ψηλό και µέσου ύψους πράσινο, το 
οποίο ωστόσο να επιτρέπει την οπτική επαφή µε την πλατεία και να µην δίνει την 
εικόνα του απρόσιτου. Η  ίδια λογική, λιγότερο αυστηρά, διατηρείται και στην πλευρά 
κατά µήκος της οδού Παύλου Μελά. Έτσι, η µεγαλύτερη επιφάνεια του πρασίνου, 
δηµιουργείται στο νότιο και δυτικό τµήµα της πλατείας, ενώ στο βόρειο και ανατολικό 
τµήµα είναι συγκεντρωµένο το τµήµα µε τα σκληρά υλικά επίστρωσης,  ώστε να 
δηµιουργείται ένας ενιαίος επίπεδος χώρος, ο οποίος να βοηθάει στην 
πραγµατοποίηση των εκδηλώσεων.  
Η όλη διαµόρφωση θα συµπληρωθεί µε τα απαραίτητα καθιστικά, τα οποία θα είναι 
κατασκευασµένα από το ίδιο υλικό των επιστρώσεων και, φυσικά από τον απαραίτητο 
φωτισµό 

ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ 
Στην περίπτωση που δεν υπάρχει η ιδιοκτησία της γης ή του οικοπέδου ή του κτιρίου που απαιτείται για την 
υλοποίηση του έργου, αναφέρετε το τρόπο, τη διαδικασία, το στάδιο και το χρονοδιάγραµµα απόκτησης).  

Υπάρχει Χ Δεν υπάρχει  Δεν 
απαιτείται  Αγορά  

Παραχώρηση  Απαλλοτρίωση  Άλλο: 
 

 

ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ - ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ – ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ (ανάλογα µε τη φύση του έργου) 

 
ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΕΝ 

ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΚΠΟΝΕΙΤΑΙ ΕΧΕΙ 
ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ  

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 
σηµειώστε (Χ) στην αντίστοιχη θέση 



Πρόταση	Στρατηγικής	Βιώσιμης	Αστικής	Ανάπτυξης	(ΒΑΑ)	Δήμου	Βόλου	

έκδ.ΙΙΙ,	Σεπτέμβριος	2017	

ΚΕΦΑΛΑΙΟ	Β:	Σαφήνεια	Στρατηγικής	ΒΑΑ	ως	προς	τη	δομή	της,		

την	ανταπόκριση	στις	προκλήσεις,	τα	προβλήματα	και		

τον	ολοκληρωμένο	χαρακτήρα	της	
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Προκαταρκτική Περιβαλλοντική 
Εκτίµηση και Αξιολόγηση 

Χ 
Δεν	απαιτείται	
σύμφωνα	με	το	
ΦΕΚ	332/Β/20-3-

2003 

   

 

 

Προέγκριση Χωροθέτησης ή 
Θετική Γνωµοδότηση ή Απαλλαγή 

Χ 
Δεν	απαιτείται	
σύμφωνα	με	τον	
Ν.1650/1986	και	

την	
ΚΥΑ	

69269/5387/1990 

   

 

 

Έγκριση Δασικής Υπηρεσίας 

Χ 
Πρόκειται	για	έργο	

εντός	αστικής	
περιοχής 

   

 

 

Έγκριση Αρχαιολογικής Υπηρεσίας  Χ     

Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων ή 
Απαλλαγή  

Χ   
 

 

Άδεια Δόµησης 

Χ 
Δεν	απαιτείται	
σύμφωνα	με	το	
άρθρο	48	του	
Ν.4178	(ΦΕΚ	

174/Α/8-8-2013) 

   

 

 

Οριστική Μελέτη  Χ     

Τεύχη Δηµοπράτησης  Χ     

Λοιπές µελέτες - εγκρίσεις - 
άδειες:  

- Υπηρεσία Νεωτέρων Μνηµείων 
και Τεχνικών Έργων Θεσσαλίας 
και Κεντρικής Στερεάς Ελλάδας 

 Χ     

Συµβούλιο Αρχιτεκτονικής     Χ 9/2017 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ 
ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1/2018 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΜΗΝΕΣ) 12 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Έγκριση	Αρχαιολογικής	Υπηρεσίας:	Οι	εγκρίσεις	υπάρχουν,	αλλά	θα	επικαιροποιηθούν 

 
  



Πρόταση	Στρατηγικής	Βιώσιμης	Αστικής	Ανάπτυξης	(ΒΑΑ)	Δήμου	Βόλου	

έκδ.ΙΙΙ,	Σεπτέμβριος	2017	

ΚΕΦΑΛΑΙΟ	Β:	Σαφήνεια	Στρατηγικής	ΒΑΑ	ως	προς	τη	δομή	της,		

την	ανταπόκριση	στις	προκλήσεις,	τα	προβλήματα	και		

τον	ολοκληρωμένο	χαρακτήρα	της	
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ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ 2.6 ΔΡΑΣΗΣ 2 ΕΤΠΑ 
Παρέµβαση στην οδό Μαιάνδρου µε δηµιουργία θέσεων πάρκινγκ και 

διαπλάτυνση του πεζοδροµίου 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 311.000,00 € 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Δήµος Βόλου 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

Το οδικό δίκτυο της κεντρικής περιοχής της Νέας Ιωνίας, πέραν των βασικών οδικών 
αρτηριών της Λεωφόρου Ειρήνης, της Μαιάνδρου, της Αναπαύσεως, όπου διοχετεύεται 
ο µεγαλύτερος όγκος κίνησης των οχηµάτων, στο υπόλοιπο µέρος του αποτελείται από 
σχετικά στενούς δρόµους, οι οποίοι εξυπηρετούν και τη στάθµευση τόσο των 
κατοίκων, όσο και των ατόµων που κινούνται στην περιοχή λόγω εργασίας. Η οδός 
Μαιάνδρου από την αρχή, έως την Λεωφόρο Ειρήνης έχει πλάτος οδοστρώµατος από 
7,00 µ. έως 10,00 µ. µε πεζοδρόµια εκατέρωθεν,  πλάτους από 2,00 µ. έως 2,50 µ. 
στο µεγαλύτερο τµήµα. Ωστόσο από το ύψος της Λεωφόρου Ειρήνης, στο πεζοδρόµιο 
δεξιά κατά την κίνηση των οχηµάτων, το πεζοδρόµιο είναι ιδιαίτερα στενό µε  πλάτος 
από  1,00 µ. έως 1,50 µ. µε αποτέλεσµα οι πεζοί να κινούνται στο οδόστρωµα. Το 
πλάτος του οδοστρώµατος σήµερα είναι 12,00 µ. µε διπλή λωρίδα µονόδροµης 
κίνησης των αυτοκινήτων. Δεξιά και αριστερά αν και δεν επιτρέπεται η στάση και η 
στάθµευση, υπάρχουν αυτοκίνητα παράνοµα σταθµευµένα. Η οδός Ικάρων έχει 
σήµερα πλάτος οδοστρώµατος, από κράσπεδο σε κράσπεδο 12,00µ. η κίνηση των 
αυτοκινήτων είναι µονόδροµη, ενώ από την αριστερή πλευρά υπάρχει στάθµευση των 
αυτοκινήτων.  Με την παρέµβαση επιτυγχάνεται η άνεση και την ασφάλεια των 
κατοίκων και αναβαθµίζεται το αστικό περιβάλλον µε µεγαλύτερα πεζοδρόµια, 
λιγότερο θόρυβο από την οδική κυκλοφορία, αναβαθµισµένα φωτιστικά και αστικό 
εξοπλισµό και περισσότερο πράσινο, όπου είναι δυνατόν. Με την προτεινόµενη δράση 
επιτυγχάνονται οι στόχοι της βιώσιµης κινητικότητας, η ανεµπόδιστη κίνηση των 
πεζών αλλά και των ατόµων µε κινητικά ή άλλα προβλήµατα, που αναγκάζονται να 
περπατούν στο οδόστρωµα µε κίνδυνο της σωµατικής τους ασφάλειας, καθώς  µε την 
παρέµβαση πρόκειται να διαµορφωθούν οι κατάλληλες οδεύσεις ΑΜΕΑ. Επιπλέον 
γίνεται ενθάρρυνση ήπιων µορφών κυκλοφορίας στο εσωτερικό της πόλης 
βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής τόσο των δηµοτών όσο και των επισκεπτών, 
συµβάλλοντας στον περιορισµό της ατµοσφαιρικής ρύπανσης.  Έµµεσα και µε την 
αποσυµφόρηση των κεντρικών οδικών αρτηριών, όπου παρατηρείται το φαινόµενο της 
παράνοµης στάθµευσης επιτυγχάνεται η βελτίωση της προσβασιµότητας. Απώτερος 
σκοπός είναι η εξασφάλιση συνεχούς, ανεµπόδιστης και ασφαλούς κίνησης των πεζών 
και να διευθετηθεί η στάθµευση των οχηµάτων. Η παρέµβαση αφορά σε εργασίες 
ανάπλασης της οδού Μαιάνδρου, η οποία αποτελεί έναν από τους κεντρικότερους 
δρόµους και της οδού Ικάρων στη Νέα Ιωνία. Επί της οδού αυτής αναπτύσσονται 
πολλά δηµόσια κτίρια (σχολεία, δηµοτικά κτίρια, κτίριο ΙΚΑ), όπως και διάφορες 
εγκαταστάσεις συνάθροισης κοινού (γήπεδο «Νίκης»). Η παρέµβαση αφορά σε 
δηµιουργία θέσεων στάθµευσης κατά µήκος της οδού και διαπλάτυνση των 
πεζοδροµίων της.   

ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ 
Στην περίπτωση που δεν υπάρχει η ιδιοκτησία της γης ή του οικοπέδου ή του κτιρίου που απαιτείται για την υλοποίηση του έργου, 
αναφέρετε το τρόπο, τη διαδικασία, το στάδιο και το χρονοδιάγραµµα απόκτησης).  

Υπάρχει X Δεν υπάρχει  Δεν απαιτείται  Αγορά  

Παραχώρηση  Απαλλοτρίωση  Άλλο:  

 

ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ - ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ – ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ (ανάλογα µε τη φύση του έργου) 

 
ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΕΝ 

ΥΠΑΡΧΕΙ 
ΕΚΠΟΝΕΙΤ

ΑΙ 
ΕΧΕΙ 

ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ 
ΧΡΟΝΟΔΙΑ-
ΓΡΑΜΜΑ  
ΟΛΟΚΛΗΡΩ
ΣΗΣ σηµειώστε (Χ) στην αντίστοιχη θέση 

Προκαταρκτική Περιβαλλοντική 
Εκτίµηση και Αξιολόγηση 

Χ 
Δεν	απαιτείται	

σύμφωνα	με	το	ΦΕΚ	
332/Β/20-3-2003 

   

 

 



Πρόταση	Στρατηγικής	Βιώσιμης	Αστικής	Ανάπτυξης	(ΒΑΑ)	Δήμου	Βόλου	

έκδ.ΙΙΙ,	Σεπτέμβριος	2017	

ΚΕΦΑΛΑΙΟ	Β:	Σαφήνεια	Στρατηγικής	ΒΑΑ	ως	προς	τη	δομή	της,		

την	ανταπόκριση	στις	προκλήσεις,	τα	προβλήματα	και		

τον	ολοκληρωμένο	χαρακτήρα	της	
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Προέγκριση Χωροθέτησης ή Θετική 
Γνωµοδότηση ή Απαλλαγή 

Χ 
Δεν	απαιτείται	
σύμφωνα	με	τον	

Ν.1650/1986	και	την	
ΚΥΑ	

69269/5387/1990 

   

 

 

Έγκριση Δασικής Υπηρεσίας 

Χ 
Πρόκειται	για	έργο	

εντός	αστικής	
περιοχής 

   

 

 

Έγκριση Αρχαιολογικής Υπηρεσίας  X     

Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων ή 
Απαλλαγή  X     

Άδεια Δόµησης 

X 
Δεν	απαιτείται	
σύμφωνα	με	το	

άρθρο	48	του	Ν.4178	
(ΦΕΚ	174/Α/8-8-

2013) 

   

 

 

Οριστική Μελέτη  X     

Τεύχη Δηµοπράτησης  X     

Λοιπές µελέτες - εγκρίσεις - άδειες:  

- Υπηρεσία Νεωτέρων Μνηµείων και 
Τεχνικών Έργων Θεσσαλίας και 
Κεντρικής Στερεάς Ελλάδας 

 X     

- Συµβούλιο Αρχιτεκτονικής  X     

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ 
ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1/2018 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΜΗΝΕΣ) 8 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Έγκριση	Αρχαιολογικής	Υπηρεσίας:	ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑ	ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ/ΤΠΚΑΧΜΑΕΜ/108055/65582/978/68/4-4-2016	
2. Υπηρεσία	Νεωτέρων	Μνημείων	και	Τεχνικών	Έργων	Θεσσαλίας	και	Κεντρικής	Στερεάς	Ελλάδας:	796/6-4-2016	
3. Συμβούλιο	Αρχιτεκτονικής:	Έγκριση	μελέτης	7/21-4-2016 
4. Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων ή Απαλλαγή: 5283/14-7-2017 απαλλαγή Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης 

 
 
  



Πρόταση	Στρατηγικής	Βιώσιμης	Αστικής	Ανάπτυξης	(ΒΑΑ)	Δήμου	Βόλου	

έκδ.ΙΙΙ,	Σεπτέμβριος	2017	

ΚΕΦΑΛΑΙΟ	Β:	Σαφήνεια	Στρατηγικής	ΒΑΑ	ως	προς	τη	δομή	της,		

την	ανταπόκριση	στις	προκλήσεις,	τα	προβλήματα	και		

τον	ολοκληρωμένο	χαρακτήρα	της	
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ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ 2.7 ΔΡΑΣΗΣ 2 ΕΤΠΑ 
Επέκταση δικτύου ποδηλατοδρόµων στον αστικό ιστό Βόλου – Νέας Ιωνίας 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1.520.000,00 € 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Δήµος Βόλου 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

Ο Βόλος αποτελεί µία πόλη µεσαίου µεγέθους, µε ήπιο κλίµα, επίπεδη επιφάνεια και 
µικρές αποστάσεις που διανύονται από τους κατοίκους για τις καθηµερινές τους 
δραστηριότητες, λόγω της σχετικά µικρής έκτασης που καταλαµβάνει η πόλη. Αυτοί 
είναι οι λόγοι που ευνόησαν παραδοσιακά τη χρήση του ποδηλάτου στο Βόλο. Το 
ίδιο συνέβη στις περισσότερες επίπεδες επαρχιακές πόλεις µέχρι τη δεκαετία του ‘70, 
τότε που το αυτοκίνητο άρχισε να εκτοπίζει το ποδήλατο. Σήµερα το οδικό δίκτυο 
του Βόλου έχει κατακτηθεί από το αυτοκίνητο και τα µηχανάκια. Η δηµόσια 
συγκοινωνία είναι τακτική, αλλά δεν καλύπτει όλο το εύρος της πόλης. Το ποδήλατο 
αρχίζει δειλά-δειλά να ξαναχρησιµοποιείται, και οι ποδηλάτες αναζητούν ασφαλείς 
διαδροµές για να κινηθούν. Προτάσεις για επανένταξη του ποδηλάτου στην πόλη 
άρχισαν να κατατίθενται από το 1991. Παρουσιάστηκαν ως απάντηση στα 
προβλήµατα του κυκλοφοριακού κορεσµού. Εντάσσονται σε µια γενικότερη πολιτική 
ανάπλασης της πόλης και ανάδειξης της φυσιογνωµίας της, στη βάση της παράδοσης 
της. Ένα δίκτυο ποδηλάτου πρέπει να είναι αναγνωρίσιµο, εποµένως απλό και 
συνδεδεµένο µε χαρακτηριστικούς πόλους της πολεοδοµικής επιφάνειας. Τα οφέλη 
που αναµένονται από την προτεινόµενη δράση είναι η προώθηση της βιώσιµης 
κινητικότητας και βιώσιµης αστικής ανάπτυξης, η ανάδειξη του φυσικού και 
δοµηµένου περιβάλλοντος, η µείωση της ατµοσφαιρικής ρύπανσης και της 
κυκλοφοριακής συµφόρησης. Το ζητούµενο για το Βόλο είναι να αναβαθµιστεί το 
περιβάλλον του συνολικά περιορίζοντας τη χρήση του αυτοκινήτου. Η πόλη είναι 
επίπεδη, οι αποστάσεις είναι µικρές και είναι εύκολο να επιλεγεί το ποδήλατο ως 
µέσο µετακίνησης από τις γειτονιές προς το κέντρο. Πρέπει να µπορεί κανείς να 
περπατά και να κάνει ποδήλατο παντού. Όπως είναι φυσικό δεν είναι δυνατόν να 
γίνουν παντού υποδοµές για το ποδήλατο. Οι ποδηλάτες επιθυµούν να 
χρησιµοποιούν δρόµους κεντρικούς, χαρακτηριστικούς και όµορφους, εκεί όπου µια 
συνάντηση γίνεται πιο πιθανή. Με την προτεινόµενη δράση επιτυγχάνονται οι στόχοι 
της βιώσιµης κινητικότητας, γίνεται ενθάρρυνση ήπιων µορφών κυκλοφορίας στο 
εσωτερικό της πόλης βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής τόσο των δηµοτών όσο και 
των επισκεπτών, συµβάλλοντας στον περιορισµό της ατµοσφαιρικής ρύπανσης.  Το 
έργο περιλαµβάνει τη δηµιουργία νέων ποδηλατοδρόµων στον οικιστικό ιστό του 
Βόλου και της Ν. Ιωνίας, οι οποίοι θα επεκτείνουν και θα ολοκληρώσουν το 
υφιστάµενο δίκτυο. Πρόκειται για έργο, το οποίο προτείνεται και στο Γενικό 
Πολεοδοµικό Σχέδιο του Βόλου, ως απαιτητό για την υλοποίηση των προτάσεων 
ανάπτυξης, περιβαλλοντικής προστασίας και ανάδειξης φυσικών και ανθρωπογενών 
πόρων του ΠΣ Βόλου. Διακρίνονται δύο κατηγορίες κατασκευαστικών παρεµβάσεων. 
Τα έργα της πρώτης κατηγορίας χαρακτηρίζονται από τη δηµιουργία αµφίδροµου 
ποδηλατοδρόµου µε πλήρη διαγράµµιση ειδικού τύπου επί του οδοστρώµατος 
σύµφωνα µε τις σχετικές προδιαγραφές. Τα έργα της δεύτερης κατηγορίας 
χαρακτηρίζονται από τη δηµιουργία οδών µε παράλληλη χρήση οδοστρώµατος από 
ποδήλατα και λοιπά οχήµατα.  Θα τοποθετηθεί σχετική κάθετη και οριζόντια 
σήµανση. Η πρόταση του νέου δικτύου ποδηλατοδρόµων αφορά στις οδούς: Ρήγα 
Φεραίου (από Κασσαβέτη έως Ιωλκού), Κασσαβέτη (από Ρ. Φεραίου έως 
Δηµητριάδος), Μεταµορφώσεως (από Ρ. Φεραίου έως 28ης Οκτωβρίου), Βασσάνη 
(από Ρ. Φεραίου έως Παπαδιαµάντη), Μικρασιατών (από Βασσάνη έως Ζάχου), 
Παπαδιαµάντη (από Γρ. Λαµπράκη έως Καραµπατζάκη), Ζάχου (από 
Παπαδιαµάντη έως 2ας Νοεµβρίου), Φιλαδελφείας (από Καραµπατζάκη έως 
Μαιάνδρου), Βενιζέλου (από Καραµπατζάκη έως Εθνικών Αγώνων), Μαιάνδρου 
(από Φιλαδελφείας έως Ικάρων), Ικάρων (από Μαιάνδρου έως Εθνικών Αγώνων), 
Εθνικών Αγώνων (από Βενιζέλου έως Ικάρων), παραπλεύρως του Πολιτιστικού 
Άλσους Νέας Ιωνίας (από Εθνικών Αγώνων έως Δοξοπούλου) και παραλιακή 
διαδροµή (από το πάρκο του Αναύρου έως το Επιβατικό Λιµάνι). 

ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ 
Στην περίπτωση που δεν υπάρχει η ιδιοκτησία της γης ή του οικοπέδου ή του κτιρίου που απαιτείται για την 
υλοποίηση του έργου, αναφέρετε το τρόπο, τη διαδικασία, το στάδιο και το χρονοδιάγραµµα απόκτησης).  



Πρόταση	Στρατηγικής	Βιώσιμης	Αστικής	Ανάπτυξης	(ΒΑΑ)	Δήμου	Βόλου	

έκδ.ΙΙΙ,	Σεπτέμβριος	2017	

ΚΕΦΑΛΑΙΟ	Β:	Σαφήνεια	Στρατηγικής	ΒΑΑ	ως	προς	τη	δομή	της,		

την	ανταπόκριση	στις	προκλήσεις,	τα	προβλήματα	και		

τον	ολοκληρωμένο	χαρακτήρα	της	
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Υπάρχει X Δεν υπάρχει  Δεν απαιτείται  Αγορά  

Παραχώρηση  Απαλλοτρίωση  Άλλο:  

 

ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ - ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ – ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ (ανάλογα µε τη φύση του έργου) 

 
ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΕΝ 

ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΚΠΟΝΕΙΤΑΙ ΕΧΕΙ 
ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑ-

ΓΡΑΜΜΑ  
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ σηµειώστε (Χ) στην αντίστοιχη θέση 

Προκαταρκτική Περιβαλλοντική 
Εκτίµηση και Αξιολόγηση 

Χ 
Δεν	απαιτείται	
σύμφωνα	με	το	
ΦΕΚ	332/Β/20-3-

2003 

   

 

 

Προέγκριση Χωροθέτησης ή Θετική 
Γνωµοδότηση ή Απαλλαγή 

Χ 
Δεν	απαιτείται	
σύμφωνα	με	τον	
Ν.1650/1986	και	

την	
ΚΥΑ	

69269/5387/1990 

   

 

 

Έγκριση Δασικής Υπηρεσίας 

Χ 
Πρόκειται	για	έργο	

εντός	αστικής	
περιοχής. 

   

 

 

Έγκριση Αρχαιολογικής Υπηρεσίας    X   

Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων ή 
Απαλλαγή    X   

Άδεια Δόµησης 

X 
Δεν	απαιτείται	
σύμφωνα	με	το	
άρθρο	48	του	
Ν.4178	(ΦΕΚ	

174/Α/8-8-2013) 

   

 

 

Οριστική Μελέτη  X     

Τεύχη Δηµοπράτησης  X     

Λοιπές µελέτες - εγκρίσεις - άδειες:  

Επιτροπή Βιώσιµης Κινητικότητας  X     

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ 
ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1/2018 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΜΗΝΕΣ) 12 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. ΕΠΙΤΡΟΠΗ	ΒΙΩΣΙΜΗΣ	ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ:	Αρ	απόφασης	018/1-3-2017 

 
  



Πρόταση	Στρατηγικής	Βιώσιμης	Αστικής	Ανάπτυξης	(ΒΑΑ)	Δήμου	Βόλου	

έκδ.ΙΙΙ,	Σεπτέμβριος	2017	

ΚΕΦΑΛΑΙΟ	Β:	Σαφήνεια	Στρατηγικής	ΒΑΑ	ως	προς	τη	δομή	της,		

την	ανταπόκριση	στις	προκλήσεις,	τα	προβλήματα	και		

τον	ολοκληρωμένο	χαρακτήρα	της	

 

 171	

 

ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ 2.8 ΔΡΑΣΗΣ 2 ΕΤΠΑ 
Προµήθεια και εγκατάσταση συστήµατος αυτόµατης διάθεσης ποδηλάτων 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 252.000,00 € 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Δήµος Βόλου 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

Ο Βόλος είναι µια πόλη µεσαίας έκτασης, σχεδόν επίπεδη, µε ήπιο κλίµα και πλούσια 
πολιτιστική κληρονοµιά που ευνοεί την εφαρµογή λύσεων που στόχο έχουν τη µείωση 
χρήσης του Ι.Χ. για την προστασία του περιβάλλοντος. Η παρούσα µελέτη αφορά ένα 
σύστηµα διάθεσης (ενοικίασης) κοινοχρήστων ποδηλάτων που θα εγκατασταθεί σε 
περιοχές του Δήµου και θα περιλαµβάνει σταθµούς ενοικίασης και στάθµευσης. 
Πρόκειται για µια υπηρεσία που θα συµπληρώνει τα µέσα µαζικής µεταφοράς και θα 
εξυπηρετεί τους δηµότες και τους τουρίστες. Γίνεται δηµοφιλής  η χρήση του 
ποδηλάτου και στους ανθρώπους που δεν διαθέτουν ποδήλατο αλλά θα ήθελαν να 
µετακινηθούν µ’ αυτό το µέσο, χωρίς να ανησυχούν για κλοπή, συντήρηση ή 
επισκευή. Οι ενδιαφερόµενοι θα έχουν πρόσβαση σε δεκάδες κοινόχρηστα ποδήλατα 
σε διάφορα µέρη της πόλης που θα τα χρησιµοποιούν µέχρι τον προορισµό τους και 
µετά θα τα παραδίδουν για χρήση από άλλους. Θα εγκατασταθούν δέκα (10) σταθµοί 
αυτόµατης ενοικίασης σε κεντρικά σηµεία της πόλης όπως σηµεία µετεπιβίβασης 
κοινού και στρατηγικά σηµεία όπου εκτιµάται ότι θα υπάρχει µεγάλη προσέλευση 
ποδηλατών (διοικητικά & εµπορικά κέντρα, εκπαιδευτικά κτίρια, αθλητικοί & 
πολιτιστικοί χώροι κ.ά). Οι σταθµοί θα λειτουργούν καθηµερινά όλο το 24ώρο, 
παρέχοντας ελευθερία στις µετακινήσεις ηµέρα και νύχτα. Σ’ αυτούς τους σταθµούς θα 
παρέχεται µια ολοκληρωµένη εξυπηρέτηση που θα συνδυάζει ενοικίαση, στάθµευση, 
συντήρηση και επισκευή.  Σε εµφανείς θέσεις θα αναρτηθούν πληροφοριακοί χάρτες 
της πόλης µε τα σηµεία των θέσεων των σταθµών καθώς και του δικτύου 
ποδηλατοδρόµων.  Κάθε σταθµός θα περιλαµβάνει δέκα (10) θέσεις ποδηλάτων. Θα 
αγορασθούν εκατό (100) ειδικά ποδήλατα, σχεδιασµένα για χρήση και από τα δυο 
φύλλα, εφοδιασµένα µε σύστηµα εντοπισµού τους µέσω GPS, χωρίς αποσπώµενα 
µέρη ώστε να µην µπορούν να αφαιρεθούν τµήµατα όπως καθρέπτες και φανάρια. 
Ένα σύστηµα διαχείρισης θα εγκατασταθεί σε χώρο του Δήµου µε τον απαραίτητο 
εξοπλισµό για τη λειτουργία του (ηλεκτρονικοί υπολογιστές, λογισµικά κ.α.) καθώς και 
ένα ηµιφορτηγό που θα εξυπηρετεί τη µεταφορά 10 ποδηλάτων. 

ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ 
Στην περίπτωση που δεν υπάρχει η ιδιοκτησία της γης ή του οικοπέδου ή του κτιρίου που απαιτείται για την 
υλοποίηση του έργου, αναφέρετε το τρόπο, τη διαδικασία, το στάδιο και το χρονοδιάγραµµα απόκτησης).  

Υπάρχει  Δεν υπάρχει  Δεν απαιτείται  Αγορά  

Παραχώρηση  Απαλλοτρίωση  Άλλο:  

 

ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ - ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ – ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ (ανάλογα µε τη φύση του έργου) 

 
ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΕΝ 

ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΚΠΟΝΕΙΤΑΙ ΕΧΕΙ 
ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑ-

ΓΡΑΜΜΑ  
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 

σηµειώστε (Χ) στην αντίστοιχη θέση 

Προκαταρκτική Περιβαλλοντική 
Εκτίµηση και Αξιολόγηση 

Χ 
Δεν	απαιτείται	
σύμφωνα	με	το	
ΦΕΚ	332/Β/20-3-

2003 

   

 

 

Προέγκριση Χωροθέτησης ή Θετική 
Γνωµοδότηση ή Απαλλαγή 

Χ 
Δεν	απαιτείται	
σύμφωνα	με	τον	
Ν.1650/1986	και	

την	
ΚΥΑ	

69269/5387/1990 

   

 

 



Πρόταση	Στρατηγικής	Βιώσιμης	Αστικής	Ανάπτυξης	(ΒΑΑ)	Δήμου	Βόλου	

έκδ.ΙΙΙ,	Σεπτέμβριος	2017	

ΚΕΦΑΛΑΙΟ	Β:	Σαφήνεια	Στρατηγικής	ΒΑΑ	ως	προς	τη	δομή	της,		

την	ανταπόκριση	στις	προκλήσεις,	τα	προβλήματα	και		

τον	ολοκληρωμένο	χαρακτήρα	της	
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Έγκριση Δασικής Υπηρεσίας 

Χ 
Πρόκειται	για	έργο	

εντός	αστικής	
περιοχής. 

   

 

 

Έγκριση Αρχαιολογικής Υπηρεσίας 

X 
Πρόκειται	για	
προμήθεια	
εξοπλισμού 

     

Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων ή 
Απαλλαγή 

X 
Πρόκειται	για	
προμήθεια	
εξοπλισμού 

     

Άδεια Δόµησης 

X 
Δεν	απαιτείται	
σύμφωνα	με	το	
άρθρο	48	του	
Ν.4178	(ΦΕΚ	

174/Α/8-8-2013) 

   

 

 

Οριστική Μελέτη  X     

Τεύχη Δηµοπράτησης  X     

Λοιπές µελέτες - εγκρίσεις - άδειες:  

       

       

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ 
ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1/2018 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΜΗΝΕΣ) 6 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

 
  



Πρόταση	Στρατηγικής	Βιώσιμης	Αστικής	Ανάπτυξης	(ΒΑΑ)	Δήμου	Βόλου	

έκδ.ΙΙΙ,	Σεπτέμβριος	2017	

ΚΕΦΑΛΑΙΟ	Β:	Σαφήνεια	Στρατηγικής	ΒΑΑ	ως	προς	τη	δομή	της,		

την	ανταπόκριση	στις	προκλήσεις,	τα	προβλήματα	και		

τον	ολοκληρωμένο	χαρακτήρα	της	
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ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ 3.1 ΔΡΑΣΗΣ 3 ΕΤΠΑ 
Παρεµβάσεις στις εξωτερικές όψεις και στον περιβάλλοντα χώρο κτιρίου για 

τη λειτουργία Κέντρου Κοινότητας 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 400.000,00 € 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Δήµος Βόλου 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

Πρόκειται για κτίριο επί των οδών 2ας Νοεµβρίου – Βασσάνη – Μικρασιατών - 
Μακρινίτσης εµβαδού 500 τ.µ., περίπου. Η παρούσα µελέτη αφορά στις εργασίες 
διαµόρφωσης των εξωτερικών όψεων του κτιρίου καθώς και του περιβάλλοντα χώρου 
αυτού ώστε να είναι δυνατή η εγκατάσταση Κέντρου Κοινότητας. Οι δράσεις που θα 
φιλοξενηθούν επιχειρούν να βελτιώσουν συµπληρωµατικά και σε συνέργεια τις 
υποδοµές µε άλλα προγράµµατα τις επιχειρησιακές ενέργειες του ΟΤΑ και των 
κοινωνικών φορέων που δρουν στην περιοχή παρέµβασης, προκειµένου να 
αξιοποιήσουν αποτελεσµατικά τις προκλήσεις υποστήριξης των ατόµων που 
πλήττονται από φτώχεια και ιδιαίτερα την ακραία φτώχεια. Η έλλειψη χώρων 
ανάπτυξης δράσεων όπως για παράδειγµα τα Κέντρα Κοινότητας, η έλλειψη 
ηλεκτρονικών µέσων διασύνδεσης των φορέων παροχής υποστήριξης στα άτοµα που 
πλήττονται από φτώχεια και η έλλειψη εκπαίδευσης σε ΤΠΕ, ιδιαίτερα χρήσης Η/Υ και 
Κοινωνικού λογισµικού των παρόχων κοινωνικών υπηρεσιών της πόλης, καθιστούν 
επιτακτική την διαµόρφωση υποδοµών προετοιµασίας για την αξιοποίηση άλλων 
έργων και χρηµατοδοτήσεων σε συµπληρωµατικότητα δράσεων και συνέργεια 
ενεργειών. 

ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ 
Στην περίπτωση που δεν υπάρχει η ιδιοκτησία της γης ή του οικοπέδου ή του κτιρίου που απαιτείται για την 
υλοποίηση του έργου, αναφέρετε το τρόπο, τη διαδικασία, το στάδιο και το χρονοδιάγραµµα απόκτησης).  

Υπάρχει  Δεν υπάρχει  Δεν απαιτείται  Αγορά  

Παραχώρηση Χ Απαλλοτρίωση  Άλλο:  

Απόφαση	Δημοτικού	Συμβουλίου	676/14-10-2016	(ΑΔΑ:	66Ι0Ω96-ΓΙΓ)	και	η	υπ’	αριθμ.	96/2100/18-10-2016		μεταγραφή	αυτής	
στο	Υποθηκοφυλάκειο	Βόλου 

ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ - ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ – ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ (ανάλογα µε τη φύση του έργου) 

 
ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΕΝ 

ΥΠΑΡΧΕΙ 
ΕΚΠΟΝΕΙΤ

ΑΙ 
ΕΧΕΙ 

ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑ-
ΓΡΑΜΜΑ  

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ σηµειώστε (Χ) στην αντίστοιχη θέση 

Προκαταρκτική Περιβαλλοντική 
Εκτίµηση και Αξιολόγηση 

Χ 
Δεν	απαιτείται	
σύμφωνα	με	το	
ΦΕΚ	332/Β/20-3-

2003 

   

 

 

Προέγκριση Χωροθέτησης ή Θετική 
Γνωµοδότηση ή Απαλλαγή 

Χ 
Δεν	απαιτείται	
σύμφωνα	με	τον	
Ν.1650/1986	και	

την	
ΚΥΑ	

69269/5387/1990 

   

 

 

Έγκριση Δασικής Υπηρεσίας 

Χ 
Πρόκειται	για	έργο	

εντός	αστικής	
περιοχής 

   

 

 

Έγκριση Αρχαιολογικής Υπηρεσίας  Χ     



Πρόταση	Στρατηγικής	Βιώσιμης	Αστικής	Ανάπτυξης	(ΒΑΑ)	Δήμου	Βόλου	

έκδ.ΙΙΙ,	Σεπτέμβριος	2017	

ΚΕΦΑΛΑΙΟ	Β:	Σαφήνεια	Στρατηγικής	ΒΑΑ	ως	προς	τη	δομή	της,		

την	ανταπόκριση	στις	προκλήσεις,	τα	προβλήματα	και		

τον	ολοκληρωμένο	χαρακτήρα	της	
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Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων ή 
Απαλλαγή  Χ     

Άδεια Δόµησης 

 

  Χ 

 Οι	εργασίες	που	
θα	γίνουν	

εμπίπτουν	στις	
διατάξεις	των	

εργασιών	μικρής	
κλίμακας,	η	οποία	

λόγω	της	
περιορισμένης	
διάρκειας	ισχύος	
της,	θα	υποβληθεί	
προς	έγκριση	πριν	
τη	δημοπράτηση	

του	έργου 

Οριστική Μελέτη  Χ     

Τεύχη Δηµοπράτησης  Χ     

Λοιπές µελέτες - εγκρίσεις - άδειες:  

- Υπηρεσία Νεωτέρων Μνηµείων και 
Τεχνικών Έργων Θεσσαλίας και 
Κεντρικής Στερεάς Ελλάδας 

 Χ   
 

 

Συµβούλιο Αρχιτεκτονικής  Χ     

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ 
ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1/2018 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΜΗΝΕΣ) 6 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Έγκριση	Αρχαιολογικής	Υπηρεσίας:	ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑ	ΜΑΓ/426574/255951/4549/23-12-2016		
2. Υπηρεσία	Νεωτέρων	Μνημείων	και	Τεχνικών	Έργων	Θεσσαλίας	και	Κεντρικής	Στερεάς	Ελλάδας:	343/28-3-2017	
3. Συμβούλιο	Αρχιτεκτονικής:	20/13-12-2016 
4. Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων ή Απαλλαγή: 2729/14-7-2017 απαλλαγή Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης 

 
  



Πρόταση	Στρατηγικής	Βιώσιμης	Αστικής	Ανάπτυξης	(ΒΑΑ)	Δήμου	Βόλου	

έκδ.ΙΙΙ,	Σεπτέμβριος	2017	

ΚΕΦΑΛΑΙΟ	Β:	Σαφήνεια	Στρατηγικής	ΒΑΑ	ως	προς	τη	δομή	της,		

την	ανταπόκριση	στις	προκλήσεις,	τα	προβλήματα	και		

τον	ολοκληρωμένο	χαρακτήρα	της	
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ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ 3.2 ΔΡΑΣΗΣ 3 ΕΤΠΑ 
Βελτίωση υποδοµής γραφείου διευκόλυνσης, ενδυνάµωσης και τεκµηρίωσης 

της απασχόλησης (Job Center) 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 200.000,00 € 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Δήµος Βόλου 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

Πρόκειται για κτίριο στη συµβολή των οδών Λαχανά και Λήµνου, µε χρήση 
«Περιφερειακού Ενεργειακού Κέντρου» (πρώην Απεντοµωτήριο) εµβαδού ισογείου 
390,67 τ.µ. µε εσωτερικό εξώστη–πατάρι εµβαδού 170,32 τ.µ. Η επικοινωνία µεταξύ 
ισογείου και παταριού γίνεται µέσω µεταλλικής σκάλας. Η παρούσα µελέτη αφορά στις 
εργασίες που πρέπει να γίνουν στο κτίριο ώστε να είναι δυνατή η εγκατάσταση 
Κέντρου για τη λειτουργία δοµής προώθησης απασχόλησης και στήριξης της 
κοινωνικής επιχειρηµατικότητας. Οι παρεµβάσεις αφορούν σε εσωτερικές 
διαρρυθµίσεις, σε εξασφάλιση εξυπηρέτησης ΑΜΕΑ στους χώρους υγιεινής και σε 
εργασίες ανακαίνισης του κτιρίου. Οι δράσεις που θα υλοποιούνται στο χώρο 
αντιστοιχούν µε τις δράσεις του Job Center που θα αποτελέσει το σηµείο αναφοράς 
του συνολικού έργου και στοχεύουν –κυρίως- στην εργασιακή προετοιµασία ανέργων 
όλων των κατηγοριών, µε ενδεικτικές κατευθύνσεις την ποιοτική βελτίωση των 
παρεχόµενων υπηρεσιών πολιτισµού, µαζικής εστίασης και ΜΜΕ παραδοσιακών 
επαγγελµάτων, την κοινωνική επιχειρηµατικότητα και γενικά την πληροφόρηση και 
την υποστήριξη κάθε ενδιαφερόµενου από την ΠΠ για την απασχόληση και την 
επιχειρηµατικότητα. Θα έχουν ως σηµείο αναφοράς το Κέντρο οργανώνοντας και 
συστηµατοποιώντας υπηρεσίες για την απασχόληση του ΟΤΑ που σήµερα δεν 
υφίστανται. Οι δράσεις αυτού του χαρακτήρα θα ενσωµατωθούν µετά το τέλος του 
έργου στις δράσεις του ΟΤΑ. Επίσης θα παρέχονται σε ατοµικό και οµαδικό επίπεδο 
υπηρεσίες ενεργητικής αναζήτησης της απασχόλησης (coaching), συµβουλευτική, 
δηµιουργία επιχειρηµατικού Σχεδίου, πληροφόρησης και στήριξης για την κοινωνική 
επιχειρηµατικότητα καθώς και διάγνωσης του εργασιακού status των ανέργων. O 
χώρος θα φιλοξενησει επίσης τις ενέργειες επιλογής και ενδυνάµωσης των ευπαθών 
οµάδων, τις ενέργειες προώθησης της επιχειρηµατικότητας, τις ενέργειες 
πληροφόρησης προς κάθε ενδιαφερόµενο για τις δυνατότητες κατάρτισης, επιδότησης 
και αξιοποίησης των ευαιριών χρηµατοδότησης από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους 
καθώς και το σηµείο αναφοράς των ενεργειών δικτύωσης, δηµοσιότητας και 
τεκµηρίωσης της συνολικής πράξης. 

ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ 
Στην περίπτωση που δεν υπάρχει η ιδιοκτησία της γης ή του οικοπέδου ή του κτιρίου που απαιτείται για την 
υλοποίηση του έργου, αναφέρετε το τρόπο, τη διαδικασία, το στάδιο και το χρονοδιάγραµµα απόκτησης).  

Υπάρχει  Δεν υπάρχει  Δεν απαιτείται  Αγορά  

Παραχώρηση X Απαλλοτρίωση  Άλλο:  

Παραχώρηση Υπουργείου ανάπτυξης και Τροφίµων 352/1-3-2011 (ΑΔΑ: 4Α1ΦΒ-Β) 

ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ - ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ – ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ (ανάλογα µε τη φύση του έργου) 

 
ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΕΝ 

ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΚΠΟΝΕΙΤΑΙ ΕΧΕΙ 
ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑ-

ΓΡΑΜΜΑ  
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 

σηµειώστε (Χ) στην αντίστοιχη θέση 

Προκαταρκτική Περιβαλλοντική 
Εκτίµηση και Αξιολόγηση 

Χ 
Δεν	απαιτείται	
σύμφωνα	με	το	
ΦΕΚ	332/Β/20-3-

2003 

   

 

 

Προέγκριση Χωροθέτησης ή Θετική 
Γνωµοδότηση ή Απαλλαγή 

Χ 
Δεν	απαιτείται	
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σύμφωνα	με	τον	
Ν.1650/1986	και	

την	
ΚΥΑ	

69269/5387/1990 

Έγκριση Δασικής Υπηρεσίας 

Χ 
Πρόκειται	για	
έργο	εντός	

αστικής	περιοχής 

   

 

 

Έγκριση Αρχαιολογικής Υπηρεσίας 

X	
Οι	εργασίες	
αφορούν	σε	

μικρές	
εσωτερικές	

διαρρυθμίσεις. 

     

Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων ή 
Απαλλαγή 	 X     

Άδεια Δόµησης 

 

   

X Οι	εργασίες	
που	θα	γίνουν	
εμπίπτουν	στις	
διατάξεις	των	
εργασιών	
μικρής	
κλίμακας,	η	
οποία	λόγω	της	
περιορισμένης	
διάρκειας	
ισχύος	της,	θα	
υποβληθεί	
προς	έγκριση	
πριν	τη	
δημοπράτηση	
του	έργου. 

Οριστική Μελέτη  Χ     

Τεύχη Δηµοπράτησης  Χ     

Λοιπές µελέτες - εγκρίσεις - άδειες:  

- Υπηρεσία Νεωτέρων Μνηµείων και 
Τεχνικών Έργων Θεσσαλίας και 
Κεντρικής Στερεάς Ελλάδας 

X	
Οι	εργασίες	
αφορούν	σε	

μικρές	
εσωτερικές	

διαρρυθμίσεις. 

     

       

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ 
ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1/2018 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΜΗΝΕΣ) 6 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Έγκριση	Περιβαλλοντικών	Όρων	ή	Απαλλαγή:	4038/14-7-2017	απαλλαγή	Περιβαλλοντικής	Αδειοδότησης 
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ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ 3.3 ΔΡΑΣΗΣ 3 ΕΤΠΑ 
Εκσυγχρονισµός εξοπλισµού Κοινωνικών Δοµών και Δοµών Απασχόλησης 

του Δήµου Βόλου στην ΠΠ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 430.000,00 € 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Δήµος Βόλου 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

Οι δοµές κοινωνικής υποστήριξης και προώθησης της απασχόλησης που εδρεύουν 
στην περιοχή παρέµβασης δε διαθέτουν τον απαραίτητο εξοπλισµό για να 
ανταποκριθούν στις ανάγκες των κατοίκων όπως προκύπτει από το νέο προνοιακό 
χάρτη της χώρας, ιδιαίτερα από το 2017 και µετά. Το έργο αφορά βασικό εξοπλισµό 
του νέου κέντρου για την προώθηση της απασχόλησης και βελτίωση των υποδοµών -
ιδιαίτερα -πληροφορικής για τα υφιστάµενα κέντρα που θα απαιτούν υψηλές 
ταχύτητες για τη σύνδεσή τους µε το ΗΔΙΚΑ, µέσα βελτίωση της προσβασιµότητας για 
ΑµεΑ και ευπαθών οµάδων και άλλες λειτουργίες στην κατεύθυνση της βελτίωσης της 
διασυνδεσιµότητας µεταξύ των Κοινωνικών Φορέων της περιοχής παρέµβασης µε 
στόχο την µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα και την αποφυγή αλληλοεπικάλυψης. 

ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ 
Στην περίπτωση που δεν υπάρχει η ιδιοκτησία της γης ή του οικοπέδου ή του κτιρίου που απαιτείται για την υλοποίηση του έργου, 
αναφέρετε το τρόπο, τη διαδικασία, το στάδιο και το χρονοδιάγραµµα απόκτησης).  

Υπάρχει  Δεν υπάρχει  Δεν απαιτείται  Αγορά  

Παραχώρηση  Απαλλοτρίωση  Άλλο:  

 

ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ - ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ – ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ (ανάλογα µε τη φύση του έργου) 

 
ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΕΝ 

ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΚΠΟΝΕΙΤΑΙ ΕΧΕΙ 
ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑ-

ΓΡΑΜΜΑ  
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ σηµειώστε (Χ) στην αντίστοιχη θέση 

Προκαταρκτική Περιβαλλοντική 
Εκτίµηση και Αξιολόγηση 

Χ 
Πρόκειται	για	
προμήθεια	
εξοπλισμού 

   

 

 

Προέγκριση Χωροθέτησης ή Θετική 
Γνωµοδότηση ή Απαλλαγή 

Χ 
Πρόκειται	για	
προμήθεια	
εξοπλισμού 

   

 

 

Έγκριση Δασικής Υπηρεσίας 

Χ 
Πρόκειται	για	
προμήθεια	
εξοπλισμού 

   

 

 

Έγκριση Αρχαιολογικής Υπηρεσίας 

X 
Πρόκειται	για	
προμήθεια	
εξοπλισμού 

     

Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων ή 
Απαλλαγή 

X 
Πρόκειται	για	
προμήθεια	
εξοπλισμού 

     

Άδεια Δόµησης 
X 

Πρόκειται	για	
προμήθεια	
εξοπλισμού 

   

 

 

Οριστική Μελέτη X      
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Πρόκειται	για	
προμήθεια	
εξοπλισμού 

Τεύχη Δηµοπράτησης    X  9/2017 

Λοιπές µελέτες - εγκρίσεις - άδειες:  

       

       

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ 
ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1/2018 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΜΗΝΕΣ) 6 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

 
  



Πρόταση	Στρατηγικής	Βιώσιμης	Αστικής	Ανάπτυξης	(ΒΑΑ)	Δήμου	Βόλου	

έκδ.ΙΙΙ,	Σεπτέμβριος	2017	

ΚΕΦΑΛΑΙΟ	Β:	Σαφήνεια	Στρατηγικής	ΒΑΑ	ως	προς	τη	δομή	της,		

την	ανταπόκριση	στις	προκλήσεις,	τα	προβλήματα	και		

τον	ολοκληρωμένο	χαρακτήρα	της	

 

 179	

 

ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ 3.4 ΔΡΑΣΗΣ 3 ΕΤΠΑ 
Ενιαιοποίηση Συστηµάτων Κοινωνικής Υποστήριξης & Βελτίωση της 

προσβασιµότητας στο πολεοδοµικό συγκρότητµα του Βόλου 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 150.000,00 € 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

Προτυποποίηση διαδικασιών και προσαρµογή συστηµάτων ηλεκτρονικής υποστήριξης 
εργαζοµένων και πολιτών για την διευκόλυνση της πρόσβασης των ατόµων που 
πλήττονται από φτώχεια ή ανήκουν σε ευάλωτες ή ευπαθείς κοινωνικές οµάδες στο 
ενιαίο προνοιακό σύστηµα. Το έργο αφορά υπηρεσίες υποστήριξης λογισµικού, 
επέκτασης και προσαρµογής τους καθώς και δηµιουργία λογισµικού για την 
απλοποίηση και καλύτερη πρόσβαση των πολιτών στο προνοιακό σύστηµα. Μέσω των 
προσαρµογών και των κανόνων που θα δηµιουργήσει το ηλεκτρονικό σύστηµα θα 
στηριχθεί και η δικτύωση και η οµογενοποίηση των προνοιακών υπηρεσιών που 
δραστηριοποιούνται στην περιοχή παρέµβασης και σήµερα λειτουργούν ανεξάρτητα 
χωρίς δικτύωση  

ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ 
Στην περίπτωση που δεν υπάρχει η ιδιοκτησία της γης ή του οικοπέδου ή του κτιρίου που απαιτείται για την υλοποίηση του έργου, 
αναφέρετε το τρόπο, τη διαδικασία, το στάδιο και το χρονοδιάγραµµα απόκτησης).  

Υπάρχει  Δεν υπάρχει  Δεν απαιτείται X Αγορά  

Παραχώρηση  Απαλλοτρίωση  Άλλο:  

 

ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ - ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ – ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ (ανάλογα µε τη φύση του έργου) 

 
ΔΕΝ 

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΥΠΑΡΧΕΙ 
ΔΕΝ 

ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΚΠΟΝΕΙΤΑΙ ΕΧΕΙ 
ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑ-

ΓΡΑΜΜΑ  
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ σηµειώστε (Χ) στην αντίστοιχη θέση 

Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίµηση 
και Αξιολόγηση Χ      

Προέγκριση Χωροθέτησης ή Θετική 
Γνωµοδότηση ή Απαλλαγή Χ      

Έγκριση Δασικής Υπηρεσίας Χ      

Έγκριση Αρχαιολογικής Υπηρεσίας X      

Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων ή 
Απαλλαγή X      

Άδεια Δόµησης X      

Οριστική Μελέτη X      

Τεύχη Δηµοπράτησης X      

Λοιπές µελέτες - εγκρίσεις - άδειες: ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

       

       

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ 
ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1/2018 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΜΗΝΕΣ) 18 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
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ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ 4.1 ΔΡΑΣΗΣ 4 EKT 
Αλλαγή λειτουργίας Κοινωνικού Κέντρου Αγίων Αναργύρων σε υπηρεσία one 

stop shop σε θύλακα φτώχειας (Νεάπολη) 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 225.000,00 € 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ, Κ.Ε.Κ.Π.Α. - Δ.Ι.Ε.Κ. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

Αλλαγή λειτουργίας του υφιστάµενου Κοινωνικού κέντρου της Κ.Ε.Κ.Π.Α. - 
Δ.Ι.Ε.Κ. στην περιοχή παρέµβασης (Νεάπολη) ως hotspot σηµείο του 
Κέντρου Κοινότητας Βόλου για την διευκόλυνση των κατοίκων της περιοχής 
σε υπηρεσίες πρόσβασης σε παροχές και αγαθά της πολιτείας για άτοµα που 
διαβιούν σε φτώχεια ή έχουν την ανάγκη πληροφόρησης, παραποµπής και 
συµβουλευτικής για την απασχόληση. Το έργο θα δηµιουργήσει επίσης 4 
νέες θέσεις εργασία κοινωνικών ειδικοτήτων. 

ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ 
Στην περίπτωση που δεν υπάρχει η ιδιοκτησία της γης ή του οικοπέδου ή του κτιρίου που απαιτείται για την 
υλοποίηση του έργου, αναφέρετε το τρόπο, τη διαδικασία, το στάδιο και το χρονοδιάγραµµα απόκτησης).  

Υπάρχει  Δεν υπάρχει  Δεν απαιτείται  Αγορά  

Παραχώρηση X Απαλλοτρίωση  Άλλο:  

 

ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ - ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ – ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ (ανάλογα µε τη φύση του έργου) 

 
ΔΕΝ 

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΕΝ 
ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΚΠΟΝΕΙΤΑΙ ΕΧΕΙ 

ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ  
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 

σηµειώστε (Χ) στην αντίστοιχη θέση 
Προκαταρκτική Περιβαλλοντική 
Εκτίµηση και Αξιολόγηση Χ      

Προέγκριση Χωροθέτησης ή Θετική 
Γνωµοδότηση ή Απαλλαγή Χ      

Έγκριση Δασικής Υπηρεσίας Χ      

Έγκριση Αρχαιολογικής Υπηρεσίας X      

Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων ή 
Απαλλαγή X      

Άδεια Δόµησης X      

Οριστική Μελέτη X      

Τεύχη Δηµοπράτησης X      

Λοιπές µελέτες - εγκρίσεις - άδειες: ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

       

       

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ 
ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 01/2018 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΜΗΝΕΣ) 36 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

 



Πρόταση	Στρατηγικής	Βιώσιμης	Αστικής	Ανάπτυξης	(ΒΑΑ)	Δήμου	Βόλου	

έκδ.ΙΙΙ,	Σεπτέμβριος	2017	

ΚΕΦΑΛΑΙΟ	Β:	Σαφήνεια	Στρατηγικής	ΒΑΑ	ως	προς	τη	δομή	της,		

την	ανταπόκριση	στις	προκλήσεις,	τα	προβλήματα	και		

τον	ολοκληρωμένο	χαρακτήρα	της	
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ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ 4.2 ΔΡΑΣΗΣ 4 EKT 
Δηµιουργία Κοινωνικού Hotspot  σε θύλακα Φτώχειας (Ξηρόκαµπος) 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 169.000,00 € 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ, Κ.Ε.Κ.Π.Α. - Δ.Ι.Ε.Κ. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

Λειτουργία Κοινωνικού HotSpot  της Κ.Ε.Κ.Π.Α. - Δ.Ι.Ε.Κ. στην περιοχή 
παρέµβασης (Ξηρόκαµπος) ως  σηµείο συνέργειας µε το Κέντρο Κοινότητας του 
Δήµου Βόλου για την διευκόλυνση των κατοίκων της περιοχής των εργατικών 
κατοικιών στη Νέα Ιωνία του Βόλου σε υπηρεσίες πρόσβασης σε παροχές και 
αγαθά της πολιτείας για άτοµα που διαβιούν σε φτώχεια ή έχουν την ανάγκη 
πληροφόρησης και παραποµπής και συµβουλευτικής για την απασχόληση (στην 
περιοχή καταγράφονται τα υψηλότερα επίπεδα ανεργίας της πόλης). Το έργο θα 
δηµιουργήσει επίσης 3 νέες θέσεις εργασία κοινωνικών ειδικοτήτων. 

ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ 
Στην περίπτωση που δεν υπάρχει η ιδιοκτησία της γης ή του οικοπέδου ή του κτιρίου που απαιτείται για την 
υλοποίηση του έργου, αναφέρετε το τρόπο, τη διαδικασία, το στάδιο και το χρονοδιάγραµµα απόκτησης).  

Υπάρχει  Δεν υπάρχει  Δεν απαιτείται  Αγορά  

Παραχώρηση X Απαλλοτρίωση  Άλλο:  

 

ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ - ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ – ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ (ανάλογα µε τη φύση του έργου) 

 
ΔΕΝ 

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΥΠΑΡΧΕΙ 
ΔΕΝ 

ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΚΠΟΝΕΙΤΑΙ ΕΧΕΙ 
ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑ-

ΓΡΑΜΜΑ  
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ σηµειώστε (Χ) στην αντίστοιχη θέση 

Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίµηση 
και Αξιολόγηση Χ      

Προέγκριση Χωροθέτησης ή Θετική 
Γνωµοδότηση ή Απαλλαγή Χ 

   
 

 

Έγκριση Δασικής Υπηρεσίας Χ      

Έγκριση Αρχαιολογικής Υπηρεσίας X      

Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων ή 
Απαλλαγή X      

Άδεια Δόµησης X      

Οριστική Μελέτη X      

Τεύχη Δηµοπράτησης X      

Λοιπές µελέτες - εγκρίσεις - άδειες: ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

       

       

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ 
ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 01/2018 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΜΗΝΕΣ) 36 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

 



Πρόταση	Στρατηγικής	Βιώσιμης	Αστικής	Ανάπτυξης	(ΒΑΑ)	Δήμου	Βόλου	

έκδ.ΙΙΙ,	Σεπτέμβριος	2017	

ΚΕΦΑΛΑΙΟ	Β:	Σαφήνεια	Στρατηγικής	ΒΑΑ	ως	προς	τη	δομή	της,		

την	ανταπόκριση	στις	προκλήσεις,	τα	προβλήματα	και		

τον	ολοκληρωμένο	χαρακτήρα	της	
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ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ 4.3 ΔΡΑΣΗΣ 4 EKT 
Λειτουργία Ξενώνα Αστέγων Βόλου 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 300.000,00 € 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ, Κ.Ε.Κ.Π.Α. - Δ.Ι.Ε.Κ. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

Ο Ξενώνας Αστέγων της Κ.Ε.Κ.Π.Α. - Δ.Ι.Ε.Κ. του Δήµου Βόλου διαµορφώθηκε 
κτιριακά στα πλαίσια προηγούµενων επιχειρησιακών προγραµµάτων αλλά 
παρατηρείται αδυναµία διασφάλισης της οµαλής τους λειτουργίας ως προς την 
στελέχωση και τις λειτουργικές του δαπάνες. Θα φιλοξενεί 25 άτοµα και 
οικογένειες σε 24ωρη βάση (2 βάρδυες) και παρέχει τη δυνατότητα σίτισης, 
συµβουλευτικής στήριξης και προώθησης στην απασχόληση, αλλά και φύλαξης 
των χώρων λόγω της φύσης του έργου. Οι φιλοξενούµενοι άστεγοι θεωρούνται 
από το 2012 ως µία από τις ευπαθείς οµάδες. 

ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ 
Στην περίπτωση που δεν υπάρχει η ιδιοκτησία της γης ή του οικοπέδου ή του κτιρίου που απαιτείται για την 
υλοποίηση του έργου, αναφέρετε το τρόπο, τη διαδικασία, το στάδιο και το χρονοδιάγραµµα απόκτησης).  

Υπάρχει X Δεν υπάρχει  Δεν απαιτείται  Αγορά  

Παραχώρηση  Απαλλοτρίωση  Άλλο:  

 

ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ - ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ – ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ (ανάλογα µε τη φύση του έργου) 

 
ΔΕΝ 

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΕΝ 
ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΚΠΟΝΕΙΤΑΙ ΕΧΕΙ 

ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ  
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 

σηµειώστε (Χ) στην αντίστοιχη θέση 
Προκαταρκτική Περιβαλλοντική 
Εκτίµηση και Αξιολόγηση Χ      

Προέγκριση Χωροθέτησης ή Θετική 
Γνωµοδότηση ή Απαλλαγή Χ      

Έγκριση Δασικής Υπηρεσίας Χ      

Έγκριση Αρχαιολογικής Υπηρεσίας X      

Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων ή 
Απαλλαγή X 

     

Άδεια Δόµησης X      

Οριστική Μελέτη X      

Τεύχη Δηµοπράτησης X      

Λοιπές µελέτες - εγκρίσεις - άδειες: ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

       

       

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ 
ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 01/2018 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΜΗΝΕΣ) 42 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

 



Πρόταση	Στρατηγικής	Βιώσιμης	Αστικής	Ανάπτυξης	(ΒΑΑ)	Δήμου	Βόλου	

έκδ.ΙΙΙ,	Σεπτέμβριος	2017	

ΚΕΦΑΛΑΙΟ	Β:	Σαφήνεια	Στρατηγικής	ΒΑΑ	ως	προς	τη	δομή	της,		

την	ανταπόκριση	στις	προκλήσεις,	τα	προβλήματα	και		

τον	ολοκληρωμένο	χαρακτήρα	της	
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ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ 5.1 ΔΡΑΣΗΣ 5 EKT 
Συµβουλευτική-Ενδυνάµωση (ΣΥΥ) ανέργων ευπαθών Οµάδων στην Περιοχή 

παρέµβασης 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 250.000,00 € 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ, Κ.Ε.Κ.Π.Α. - Δ.Ι.Ε.Κ. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

Συµβουλευτική Ενδυνάµωσης (συνοδευτικές υποστηρικτικές υπηρεσίες) µε 
δοµηµένο πρόγραµµα συνεδριών για ανέργους και ιδιαίτερα µακροχρόνια 
ανέργους που προέρχονται από ευπαθείς οµάδες. Η διαδικασία είναι 
προαπαιτούµενη για την κατάρτιση ευπαθών οµάδων διαµορφώνοντας ως 
παραδοτέα (εκτός των συνεδριών) τα ατοµικά/ οµαδικά προφίλ των ανέργων, 
την οµαδοποίηση των επαγγελµατικών ενασχολήσεων που "θέλουν και 
µπορούν" οι άνεργοι ευπαθών οµάδων και οι επαφές µε εργοδότες, τον ΟΑΕΔ 
αλλά και η αξιοποίηση των εθνικών προγραµµάτων προώθησης και επιδότησης 
της απασχόλησης ευπαθών οµάδων και µη. 

ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ 
Στην περίπτωση που δεν υπάρχει η ιδιοκτησία της γης ή του οικοπέδου ή του κτιρίου που απαιτείται για την υλοποίηση του έργου, 
αναφέρετε το τρόπο, τη διαδικασία, το στάδιο και το χρονοδιάγραµµα απόκτησης).  

Υπάρχει  Δεν υπάρχει  Δεν απαιτείται  Αγορά  

Παραχώρηση X Απαλλοτρίωση  Άλλο:  

 

ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ - ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ – ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ (ανάλογα µε τη φύση του έργου) 

 
ΔΕΝ 

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΥΠΑΡΧΕΙ 
ΔΕΝ 

ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΚΠΟΝΕΙΤΑΙ ΕΧΕΙ 
ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑ-

ΓΡΑΜΜΑ  
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ σηµειώστε (Χ) στην αντίστοιχη θέση 

Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίµηση και 
Αξιολόγηση Χ      

Προέγκριση Χωροθέτησης ή Θετική 
Γνωµοδότηση ή Απαλλαγή Χ      

Έγκριση Δασικής Υπηρεσίας Χ      

Έγκριση Αρχαιολογικής Υπηρεσίας X      

Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων ή Απαλλαγή X      

Άδεια Δόµησης X      

Οριστική Μελέτη X      

Τεύχη Δηµοπράτησης X      

Λοιπές µελέτες - εγκρίσεις - άδειες: ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

       

       

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ 
ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 09/2018 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΜΗΝΕΣ) 28 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

 



Πρόταση	Στρατηγικής	Βιώσιμης	Αστικής	Ανάπτυξης	(ΒΑΑ)	Δήμου	Βόλου	

έκδ.ΙΙΙ,	Σεπτέμβριος	2017	

ΚΕΦΑΛΑΙΟ	Β:	Σαφήνεια	Στρατηγικής	ΒΑΑ	ως	προς	τη	δομή	της,		

την	ανταπόκριση	στις	προκλήσεις,	τα	προβλήματα	και		

τον	ολοκληρωμένο	χαρακτήρα	της	
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ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ 5.2 ΔΡΑΣΗΣ 5 EKT 
Κατάρτιση ανέργων ευπαθών οµάδων στην ατοµική επιχειρηµατικότητα 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 110.000,00 € 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ, Κ.Ε.Κ.Π.Α. - Δ.Ι.Ε.Κ. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

Kατάρτιση ανέργων µε έµφαση στους νέους και τους µακροχρόνια ανέργους που 
έχουν συµµετάσχει σε ενέργειες συµβουλευτικής ενσυνάµωσης στην κατεύθυνση 
της έναρξης νέων επιχειρήσεων ατοµικού χαρακττήρα. Η δράση θα αξιοποιήσει -
αναλογα µε τις ανάγκες- τόσο την κατάρτιση µέσω ΕΣΔΕΚ όσο και το πλαίσιο µη-
τυπικής κατάρτισης. Ο Δήµος Βόλου ως τελικός δικαιούχος θα αναθέσει σε ΚΕΚ 
της περιοχής τα προγράµµατα κατάρτισης σταδιακά έως τη λήξη του έργου και 
ανάλογα µε τις ανάγκες, την ετοιµότητα και τις ιδιαιτερότητες των ανέργων. 

ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ 
Στην περίπτωση που δεν υπάρχει η ιδιοκτησία της γης ή του οικοπέδου ή του κτιρίου που απαιτείται για την 
υλοποίηση του έργου, αναφέρετε το τρόπο, τη διαδικασία, το στάδιο και το χρονοδιάγραµµα απόκτησης).  

Υπάρχει  Δεν υπάρχει  Δεν απαιτείται X Αγορά  

Παραχώρηση  Απαλλοτρίωση  Άλλο:  

 

ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ - ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ – ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ (ανάλογα µε τη φύση του έργου) 

 
ΔΕΝ 

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΕΝ 
ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΚΠΟΝΕΙΤΑΙ ΕΧΕΙ 

ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ  
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 

σηµειώστε (Χ) στην αντίστοιχη θέση 

Προκαταρκτική Περιβαλλοντική 
Εκτίµηση και Αξιολόγηση Χ 

   
 

 

Προέγκριση Χωροθέτησης ή Θετική 
Γνωµοδότηση ή Απαλλαγή Χ 

   
 

 

Έγκριση Δασικής Υπηρεσίας Χ      

Έγκριση Αρχαιολογικής Υπηρεσίας X      

Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων ή 
Απαλλαγή X 

     

Άδεια Δόµησης X      

Οριστική Μελέτη X      

Τεύχη Δηµοπράτησης X      

Λοιπές µελέτες - εγκρίσεις - άδειες: ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

       

       

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ 
ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 09/2018 
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ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ 5.3 ΔΡΑΣΗΣ 5 EKT 
Κατάρτιση ανέργων ευπαθών οµάδων στην κοινωνική επιχειρηµατικότητα 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 150.000,00 € 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ, Κ.Ε.Κ.Π.Α. - Δ.Ι.Ε.Κ. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

Κατάρτιση ανέργων µε έµφαση στους νέους και τους µακροχρόνια ανέργους που 
έχουν συµµετάσχει σε ενέργειες συµβουλευτικής ενσυνάµωσης στην κατεύθυνση 
της έναρξης νέων επιχειρήσεων κοινωνικής οικονοµίας. Η δράση θα αξιοποιήσει -
αναλογα µε τις ανάγκες- τόσο την κατάρτιση µέσω ΕΣΔΕΚ όσο και το πλαίσιο µη-
τυπικής κατάρτισης. Ο Δήµος Βόλου ως τελικός δικαιούχος θα αναθέσει σε ΚΕΚ 
της περιοχής τα προγράµµατα κατάρτισης σταδιακά έως τη λήξη του έργου και 
ανάλογα µε τις ανάγκες, την ετοιµότητα και τις ιδιαιτερότητες των ανέργων. 

ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ 
Στην περίπτωση που δεν υπάρχει η ιδιοκτησία της γης ή του οικοπέδου ή του κτιρίου που απαιτείται για την υλοποίηση 
του έργου, αναφέρετε το τρόπο, τη διαδικασία, το στάδιο και το χρονοδιάγραµµα απόκτησης).  

Υπάρχει  Δεν υπάρχει  Δεν απαιτείται X Αγορά  

Παραχώρηση  Απαλλοτρίωση  Άλλο:  

 

ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ - ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ – ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ (ανάλογα µε τη φύση του έργου) 

 
ΔΕΝ 

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΕΝ 
ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΚΠΟΝΕΙΤΑΙ ΕΧΕΙ 

ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ  
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 

σηµειώστε (Χ) στην αντίστοιχη θέση 
Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίµηση 
και Αξιολόγηση Χ      

Προέγκριση Χωροθέτησης ή Θετική 
Γνωµοδότηση ή Απαλλαγή Χ 

   
 

 

Έγκριση Δασικής Υπηρεσίας Χ      

Έγκριση Αρχαιολογικής Υπηρεσίας X      

Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων ή 
Απαλλαγή X      

Άδεια Δόµησης X      

Οριστική Μελέτη X      

Τεύχη Δηµοπράτησης X      

Λοιπές µελέτες - εγκρίσεις - άδειες: ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

       

       

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ 
ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 09/2018 
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ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ 6.1 ΔΡΑΣΗΣ 6 EKT 
Γραφείο Διευκόλυνσης, ενδυνάµωσης και τεκµηρίωσης της απασχόλησης 

στην περιοχή παρέµβασης (Job Center) 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 498.000,00 € 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ, Κ.Ε.Κ.Π.Α. - Δ.Ι.Ε.Κ. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

Τα Job centers είναι  µια κοινωνική δοµή που εφαρµόζει πρακτικές προώθησης της 
απασχόλησης των ανέργων και των ατόµων που πλήττονται από φτώχεια ή/και 
κοινωνικό αποκλεισµό και διασυνδέει τις υπηρεσίες απασχόλησης µε τις 
αυτοδιοικητικές προνοιακές υπηρεσίες και που διαφέρει από το κλασικό υπόδειγµα 
συµβουλευτική-κατάρτιση-επιδότηση της απασχόλησης που χρησιµοποιούµε στα 
προγράµµατα συµβουλευτικής στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. 
− Πηγή έµπνευσης αποτελούν τα Κέντρα απασχόλησης Acceder της Ισπανίας (µε 

βασική οµάδα στόχο τους Ροµά) και τα Job Center της Σουηδίας. 
− Στην Ελλάδα, τα µοντέλα αυτά υλοποιήθηκαν πιλοτικά από τον πρ. Δήµο Ν. 

Ιωνίας Μαγνησίας (Δηµοτ. Επιχείρηση ΔΟΚΠΥ) στα πλαίσια υλοποίησης 
προγραµµάτων ΣΥΥ (Τοµεακό Γ ΚΠΣ) και κοινοτικής πρωτοβουλίας EQUAL. Στις 
αρχές του 2017 ανακοινώθηκε ίδρυση Job Center στην Ελλάδα από τη British 
American Tobacco Hellas σε συνεργασία µε το Δήµο Αθηναίων για τους αστέγους 
της πόλης που διαµένουν στους κοινωνικούς ξενώνες του Δήµου Αθηναίων. 

Βασική Μεθοδολογία 
− Solution Focused (δράσεις επικεντρωµένες σε λύσεις και όχι σε προβλήµατα) 
− Coaching (δεν εστιάζεται στην ατοµική συµβουλευτική µε ραντεβού όπως στην 

ψυχολογικού  χαρακτήρα συµβουλευτική, αλλά χρησιµοποιεί οποιεσδήποτε  
άµεσες και έµµεσες τεχνικές µπορούν να καταστήσουν τον άνεργο αυτόνοµο ώστε 
να µπορεί να κάνει τις όποιες ενέργειες αναζήτησης εργασίας από µόνος του) 

Ανάγκες που καλύπτει 
− Η χρόνια υποστελέχωση του ΟΑΕΔ δηµιουργεί σοβαρά προβλήµατα 

προσβασιµότητας ειδικά για τα άτοµα ευπαθών οµάδων πλην των ΑµεΑ 
− Οι ανάγκες εκτίµησης του δυναµικού του κάθε ανέργου/φτωχού δικαιούχου του 

ΚΕΑ δεν είναι εφικτή µέσω του περιορισµένου δυναµικού του Κέντρου Κοινότητας 
(έχει δυνατότητα 2-3 διαγνωστικών αναγκών για τους δυνητικά ωφελούµενους 
(εκτίµηση των υπηρεσιών αναφέρουν µέχρι στιγµής 2.500 δικαιούχους του ΚΕΑ 
σε επίπεδο Α.Π. του σχεδίου) 

− Δεν υπάρχει σήµερα προετοιµασία του ανέργου, αξιολόγηση του δυναµικού του, 
αλλά και αξιοποίηση των θέσεων εργασίας της αγοράς εργασίας πέραν των 
επιδοτούµενων θέσεων του ΟΑΕΔ 

− Δεν υπάρχει στο Βόλο µια ενδιάµεση δοµή για την ενίσχυση των ανέργων –
ιδιαίτερα ατόµων µε πολιτιστικές ιδιαιτερότητες ή όσων υφίστανται κοινωνικό 
αποκλεισµό, προκειµένου να συµµετέχουν ισότιµα στα προγράµµατα του ΟΑΕΔ µε 
τις γενικές κατηγορίες Ανέργων. 

− Ανάγκες συνολικής πληροφόρησης για την απασχόληση και την κοινωνική 
επιχειρηµατικότητα µε συµπληρωµατικότητα τρόπο και σε συνέργεια µε το Κέντρο 
Κοινότητας  του Δήµου Βόλου 

− Τεκµηρίωση και αναλύσεις στοιχείων για την απασχόληση τοπικά, αλλά και στα 
πλαίσια του σχεδίου Παρέµβασης στα ΒΑΑ µε διαρκή-δυναµικό τρόπο 

Σε ποιους απευθύνεται και τι κάνει. 
Οι άνεργοι/µειονεκτούντα άτοµα –κατά προτεραιότητα της περιοχής παρέµβασης- 
εντάσσονται µέσω πρόσκλησης/συνέντευξης ή παραποµπής από το ΚΕΑ, τις δοµές 
υποστήριξης της φτώχειας και τους Ξενώνες φιλοξενίας αστέγων ή άλλων έργων για 
τα άτοµα µε έλλειψη στέγης. 
− Το Job Center διαθέτει έναν αριθµό ευκαιριακών/εποχιακών θέσεων εργασίας 

(π.χ. delivery, καφετέριες, τουρισµός) τα οποία προσφέρονται άµεσα στους 
ανέργους 

− Εάν οι θέσεις αυτές δεν γίνονται αποδεκτές από τους ανέργους, οργανώνονται 
ατοµικά πλάνα δράσης για το ποια είναι τα (πραγµατικά) εµπόδια εισόδου στην 
εργασία και καταρτίζεται µαζί µε τον ωφελούµενο σχέδιο δράσης για την 
ενδυνάµωσή τους και την αναζήτηση κλίσεων που έχει. 

− Ο Ωφελούµενος, στην πρώτη φάση έρχεται υποχρεωτικά σχεδόν κάθε µέρα στο 
κέντρο, κάθεται σε µια θέση εργασίας µε τερµατικό και αναζητεί καθηµερινά 
εργασία µέσα από τις αγγελίες και τις θέσεις που αναρτά το ίδιο το job Center (2 
στελέχη ασχολούνται συστηµατικά µε την επαφή µε εργοδότες στην αγορά 
εργασίας και συλλέγουν πληροφορίες και απαιτήσεις διαθέσιµων θέσεων 
εργασίας) 
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− Στο χώρο υπάρχει πάντα προσωπικό 1-2 ατόµων το οποίο δεν ασκεί ατοµική ή 
οµαδική συµβουλευτική αλλά έχει το ρόλο του coach, δηλαδή του ατόµου που 
δείχνει τον τρόπο να αναζητά ο άνεργος µόνος του θέσεις εργασίας, 
προσπαθώντας να µεταλαµπαδεύσει αποτελεσµατικές συνήθειες αναζήτησης 
εργασίας στους ανέργους/άτοµα που πλήττονται από φτώχεια. 

− Στο τέλος του πρώτου µήνα γίνεται 2η αξιολόγηση κλίσεων του ανέργου µε 
ερωτηµατολόγιο τύπου ISON 

− Ανάλογα µε τις ανάγκες ενδυνάµωσης που διαγνίσκονται οι ωφελούµενοι έχουν 
τη δυνατότητα να µπουν σε οµάδες ενδυνάµωσης (π.χ. από ένταξη σε οµάδα για 
να µπορούν να εργασθούν χωρίς συγκρούσεις µε άλλους ανθρώπους, έως και 
γυµναστική για άτοµα µε µειωµένη διάθεση/κινητικότητα, κτλ) 

− Στο τελευταίο στάδιο, όσοι έχουν παραµείνει στο πρόγραµµα και δεν έχουν βρει 
εν τω µεταξύ κάποια θέση εργασίας, οι ωφελούµενοι ενηµερώνονται τακτικά για 
όλες τις ευκαιρίες απασχολησιµότητας (ΟΑΕΔ, Συγχρηµατοδοτούµενα εργα ΕΣΠΑ, 
άλλες επιχορηγούµενες θέσεις) 

− Εφόσον κρίνεται ότι ο ωφελούµενος έχει τις δυνατότητες και µπορεί να 
συνεργασθεί µε άλλους, εξεταζονται οι περιπτώσεις ίδρυσης κοινωνικής 
επιχείρησης και στηρίζονται οι συµµετέχοντες στα βήµατά τους έως την ίδρυση 
της επιχείρησης και την –τυχόν πρώτη υποβολή χρηµατοδότησης ή 
υποψηφιότητας σε πρόσκληση. 

− Το τελευταίο υποστηρικτικό εργαλείο εντάσσεται στην µετά την τοποθέτηση σε 
θέση εργασίας, παρέχοντας υποστήριξη µε σκοπό την παραµονή στη θέση αυτή 
(π.χ. στο πρόγραµµα Στέγαση-Επανένταξη, βρέθηκαν εύκολα εργασίες τις οποίες 
αρκετοί άστεγοι ΔΕΝ κατάφεραν να διατηρήσουν, είτε γιατί δεν πήγαιναν τακτικά 
στη δουλειά, είτε γιατί διαπληκτίστηκαν µε άλλους εργαζόµενους ή και µε τον 
εργοδότη, κτλ) 

Η οµάδα, τέλος, των στελεχών του κέντρου που ασχολείται µε την δικτύωση εργασίας 
έχει επίσης ως οµάδες στόχου τους εργοδότες και τα ΚΕΚ της περιοχής του Βόλου 
Συνολικά στις υπηρεσίες του περιλαµβάνονται και ατοµικές συναντήσεις µε ειδικούς σε 
θέµατα ανθρώπινου δυναµικού και ψυχολογίας, οµάδες ψυχοκοινωνικής στήριξης, 
βιωµατικά εργαστήρια εκπαίδευσης και συνεργασία µε πιθανούς εργοδότες, φορείς για 
απασχόληση και κοινωνικούς φορείς για τη δυνατότητα απασχόλησης σε όσους 
πληρούν τις προδιαγραφές που τίθενται. 
Δυναµικότητα 
Στο χώρο που επιλέξαµε στα παλαιά Βόλου θα υπάρχει δυνατότητα εξυπηρέτησης 
τουλάχιστον 120 ανέργων –κυρίως- της περιοχής παρέµβασης από τις κατηγορίες 
− Γενικές κατηγορίες ατόµων που πλήττονται από τη φτώχεια (πιστοποίηση Κ.Ε.Α.) 
− Άνεργοι/Φτωχοί ατόµων που πλήττονται από κοινωνικό αποκλεισµό 
− Άστεγοι 
− Λοιπές ευάλωτες/ευπαθείς οµάδες 

ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ 
Στην περίπτωση που δεν υπάρχει η ιδιοκτησία της γης ή του οικοπέδου ή του κτιρίου που απαιτείται για την υλοποίηση του 
έργου, αναφέρετε το τρόπο, τη διαδικασία, το στάδιο και το χρονοδιάγραµµα απόκτησης).  

Υπάρχει  Δεν υπάρχει  Δεν απαιτείται  Αγορά  

Παραχώρηση X Απαλλοτρίωση  Άλλο:  

Προαπαιτούµενο έργο ΕΤΠΑ 

ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ - ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ – ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ (ανάλογα µε τη φύση του έργου) 

 
ΔΕΝ 

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΥΠΑΡΧΕΙ 
ΔΕΝ 

ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΚΠΟΝΕΙΤΑΙ ΕΧΕΙ 
ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑ-

ΓΡΑΜΜΑ  
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ σηµειώστε (Χ) στην αντίστοιχη θέση 

Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίµηση 
και Αξιολόγηση Χ      

Προέγκριση Χωροθέτησης ή Θετική 
Γνωµοδότηση ή Απαλλαγή Χ      

Έγκριση Δασικής Υπηρεσίας Χ      

Έγκριση Αρχαιολογικής Υπηρεσίας X      

Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων ή X      



Πρόταση	Στρατηγικής	Βιώσιμης	Αστικής	Ανάπτυξης	(ΒΑΑ)	Δήμου	Βόλου	

έκδ.ΙΙΙ,	Σεπτέμβριος	2017	

ΚΕΦΑΛΑΙΟ	Β:	Σαφήνεια	Στρατηγικής	ΒΑΑ	ως	προς	τη	δομή	της,		

την	ανταπόκριση	στις	προκλήσεις,	τα	προβλήματα	και		

τον	ολοκληρωμένο	χαρακτήρα	της	

 

 188	

Απαλλαγή 

Άδεια Δόµησης X      

Οριστική Μελέτη X      

Τεύχη Δηµοπράτησης X      

Λοιπές µελέτες - εγκρίσεις - άδειες: ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

       

       

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ 
ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1/2018 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΜΗΝΕΣ) 36 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
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ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ 6.2 ΔΡΑΣΗΣ 6 EKT 
Γραφείο Πληροφόρησης για το επιχειρείν στην περιοχή παρέµβασης 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 306.000,00 € 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ, Κ.Ε.Κ.Π.Α. - Δ.Ι.Ε.Κ. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

Το Γραφείο πληροφόρησης για το επιχειρείν αποτελεί το επόµενο βήµα για τους 
ανέργους που συµµετέχουν ή/και ολοκληρώνουν τα προγράµµατα του Job Center 
και ενδιαφέρονται για την ίδρυση ΜΜΕ ή γενικά για την ανάπτυξη επιχειρηµατικής 
δράσης ή/και ατοµικής επιχείρησης. 
Στο πλαίσιο της δράσης αυτής, προωθούνται κατά προτεραιότητα οι πρωτοβουλίες 
ανέργων ωφελουµένων που εντάσσονται στη λογική των Cluster ως 
«γεννητόρων» καινοφανών και νεοφυών επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων.  
Ειδικότερα, προβλέπονται κατ’ αρχήν τα ακόλουθα ενδεικτικά θεµατικά Clus-
ters: 
− Γενικές Τουριστικές Δραστηρίοτητες, Αθλητικός Τουρισµός, περιπατητικός 

τουρισµός, κτλ 
− Logistics µε έµφαση στον τοµέα της µαζικής εστίασης 
− Νεοφυής Επιχειρηµατικότητα 
− Κοινωνική Καινοτοµία & Κοινωνική Συνοχή (κυρίως µέσω δράσεων νεανικής και 

νεοφυούς επιχειρηµατικότητας). 
− Smart Cities, New & Open Technologies, Services and Initiatives  
Η επιλογή των ωφελουµένων –κατά προτεραιότητα από την περιοχή παρέµβασης 
του ΒΑΑ/ΟΧΕ Βόλου- που θα υποστηριχθούν για την δηµιουργία επιχειρηµατικής 
δράσης θα αξιοποιεί επιχειρηµατικά σχέδια που θα παραχθούν σε πρωτόλειο βαθµό 
στη διάρκεια της υποστήριξης των ανέργων από το Job Center.  
Μέρες καριέρας και Επιχειρηµατικότητας 
Ετήσιες εκθέσεις για την Κοινωνική Επιχειρηµατικότητα έως τη λήξη της  
επιχειρησιακής περιόδου της Πράξης στο εκθεσιακό κέντρο του Δήµου Βόλου και το 
Πολιτιστικό Κέντρο Νέας Ιωνίας στο Βόλο για την προβολή και προώθηση των 
κοινωνικών επιχειρήσεων που υφίστανται ή θα δηµιουργηθούν στην περιοχή 
παρέµβασης. Στα πλαίσια των ίδιων εκθέσεων θα οργανωθούν και µέρες καριέρας µε 
προβολή των βιογραφικών των ανέργων της ΟΧΕ προς υποψήφιους εργοδότες. 
Παραδοτέα του Γραφείου θα είναι επίσης  
− Επαφές και τεκµηρίωση αναγκών υφιστάµενων επιχειρήσεων της ΠΠ για την 

ανάπτυξη νέων συµπληρωµατικών ή υποστηρικτικών δράσεων από νέους 
επιχειρηµατίες. 

− Βασική δικτύωση των νέων επιχειρηµατιών µε πιθανούς µέντορες, τοπικούς 
φορείς για την επιχειρηµατικότητα, φορείς έρευνας, κτλ ανάλογα µε τις ανάγκες 
των σχεδίων επιχειρηµατικής δράσης. 

− 3 τουλάχιστον ετήσιες εκθέσεις περιοχών ενδιαφέροντος για την ανάπτυξη 
επιχειρηµατικής δράσης στην ΠΠ 

− Ατοµικές εκθέσεις αναγκών κατάρτισης πάνω στα αντικείµενα της επιλεγµένης 
δράσης σε συνεργασία µε τους ενδιαφερόµενους 

− Coaching στην οργάνωση επιχειρηµατικού σχεδίου σε συνεργασία µε τους 
ενδιαφερόµενους 

− Πληροφόρηση και αρχική στήριξη για την αξιοποίηση δράσεων υποστήριξης της 
επιχειρηµατικότητας από το ΕΣΠΑ ή άλλα ταµεία 

ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ 
Στην περίπτωση που δεν υπάρχει η ιδιοκτησία της γης ή του οικοπέδου ή του κτιρίου που απαιτείται για την 
υλοποίηση του έργου, αναφέρετε το τρόπο, τη διαδικασία, το στάδιο και το χρονοδιάγραµµα απόκτησης).  

Υπάρχει  Δεν υπάρχει  Δεν απαιτείται  Αγορά  

Παραχώρηση X Απαλλοτρίωση  Άλλο:  
 

ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ - ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ – ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ (ανάλογα µε τη φύση του έργου) 

 
ΔΕΝ 

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΥΠΑΡΧΕΙ 
ΔΕΝ 

ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΚΠΟΝΕΙΤΑΙ ΕΧΕΙ 
ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑ-

ΓΡΑΜΜΑ  
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ σηµειώστε (Χ) στην αντίστοιχη θέση 
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Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίµηση 
και Αξιολόγηση Χ      

Προέγκριση Χωροθέτησης ή Θετική 
Γνωµοδότηση ή Απαλλαγή Χ      

Έγκριση Δασικής Υπηρεσίας Χ      

Έγκριση Αρχαιολογικής Υπηρεσίας X      

Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων ή 
Απαλλαγή X      

Άδεια Δόµησης X      

Οριστική Μελέτη X      

Τεύχη Δηµοπράτησης X      

Λοιπές µελέτες - εγκρίσεις - άδειες: ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 
       

       

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ 
ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1/2018 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΜΗΝΕΣ) 36 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

  



Πρόταση	Στρατηγικής	Βιώσιμης	Αστικής	Ανάπτυξης	(ΒΑΑ)	Δήμου	Βόλου	

έκδ.ΙΙΙ,	Σεπτέμβριος	2017	

ΚΕΦΑΛΑΙΟ	Β:	Σαφήνεια	Στρατηγικής	ΒΑΑ	ως	προς	τη	δομή	της,		
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τον	ολοκληρωμένο	χαρακτήρα	της	
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ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ 6.3 ΔΡΑΣΗΣ 6 EKT 
Δηµιουργία startups στην κατεύθυνση του Πολιτισµού & Τουρισµού  

στην περιοχή παρέµβασης 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 200.000,00 € 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ, Κ.Ε.Κ.Π.Α. - Δ.Ι.Ε.Κ. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

Το έργο υποστηρίζει τη λειτουργία 10 νεοφυών επιχειρήσεων για διάστηµα 24 µηνών 
στην περιοχή παρέµβασης οι οποίες δραστηριοποιούνται στους επαγγελµατικούς 
κλάδους του τουρισµού και του πολιτισµού.  
Στοχεύει στην δηµιουργία πολύ µικρών και µικρών, βιώσιµων επιχειρήσεων µε έµφαση 
σε καινοτόµα επιχειρηµατικά σχέδια και στην ενίσχυση της απασχόλησης µε τη 
δηµιουργία βιώσιµων νέων θέσεων απασχόλησης. 
Οι επιχειρήσεις αυτής της κατηγορίας πρέπει να έχουν την έδρα τους στην περιοχή 
παρέµβασης και να έχουν τα κάτωθι χαρακτηριστικά: 
− Νέες ή υφιστάµενες επιχειρήσεις που αναπτύσσουν νέες δραστηριότητες 
− Εµφανίζουν στοιχεία καινοτοµίας σε δραστηριότητες τουρισµού και πολιτισµού. 
Οι επιχειρήσεις νεοφυούς επιχειρηµατικότητας θα πρέπει να στηρίζονται καθηµερινά 
αφενός σε δοµές και διαδικασίες, ρόλους και νοοτροπίες, σύνθεση προϊόντος ή 
υπηρεσίας που παράγουν & αφετέρου στην άσκηση του επιχειρηµατικού γίγνεσθαι, 
ώστε αυτή να διενεργείται µέσω µιας νέας ανοιχτής οπτικής, στην οποία ο άνθρωπος 
ως επίκεντρο, οι πάσης φύσεως δικτυώσεις, η δηµιουργικότητα, η καινοτοµία, οι 
τεχνολογίες αιχµής και η χρήση προτύπων  θα συντελούν καθοριστικά στη:  
− µείωση του λειτουργικού κόστους,  
− στην αύξηση της παραγωγικότητας και  
− στη στόχευση  για έναν ανταγωνισµό µε συγκριτικά πλεονεκτήµατα. 
Μπορούν να συµµετέχουν: 
− Ανεργοι εγγεγραµµένοι στα µητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της 

αίτησης. 
− Ατοµικοί επιχειρηµατίες παροχής υπηρεσιών οι οποίοι είναι ενεργοί επιτηδευµατίες 

χωρίς να έχουν σχέση µισθωτής εργασίας και δεν λαµβάνουν σύνταξη γήρατος  
Προτεραιότητα θα δοθεί στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην περιοχή 
παρέµβασης στους παρακάτω τοµείς: 
− Αγροδιατροφή / Βιοµηχανία Τροφίµων 
− Πολιτιστικές & Δηµιουργικές Βιοµηχανίες (ΠΔΒ) 
− Εφοδιαστική Αλυσίδα 
− Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ 

ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ 
Στην περίπτωση που δεν υπάρχει η ιδιοκτησία της γης ή του οικοπέδου ή του κτιρίου που απαιτείται για την υλοποίηση του έργου, 
αναφέρετε το τρόπο, τη διαδικασία, το στάδιο και το χρονοδιάγραµµα απόκτησης).  

Υπάρχει  Δεν υπάρχει  Δεν απαιτείται  Αγορά  

Παραχώρηση  Απαλλοτρίωση  Άλλο:  

 

ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ - ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ – ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ (ανάλογα µε τη φύση του έργου) 

 
ΔΕΝ 

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΥΠΑΡΧΕΙ 
ΔΕΝ 

ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΚΠΟΝΕΙΤΑΙ ΕΧΕΙ 
ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑ-

ΓΡΑΜΜΑ  
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ σηµειώστε (Χ) στην αντίστοιχη θέση 

Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίµηση 
και Αξιολόγηση Χ      

Προέγκριση Χωροθέτησης ή Θετική 
Γνωµοδότηση ή Απαλλαγή Χ      

Έγκριση Δασικής Υπηρεσίας Χ      

Έγκριση Αρχαιολογικής Υπηρεσίας X      

Έγκριση Περιβαλλοντ Όρων ή Απαλλαγή X      
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έκδ.ΙΙΙ,	Σεπτέμβριος	2017	

ΚΕΦΑΛΑΙΟ	Β:	Σαφήνεια	Στρατηγικής	ΒΑΑ	ως	προς	τη	δομή	της,		

την	ανταπόκριση	στις	προκλήσεις,	τα	προβλήματα	και		

τον	ολοκληρωμένο	χαρακτήρα	της	

 

 192	

Άδεια Δόµησης X      

Οριστική Μελέτη X      

Τεύχη Δηµοπράτησης X      

Λοιπές µελέτες - εγκρίσεις - άδειες: ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

       

       

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ 
ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1/2019 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΜΗΝΕΣ) 24 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
 

  



Πρόταση	Στρατηγικής	Βιώσιμης	Αστικής	Ανάπτυξης	(ΒΑΑ)	Δήμου	Βόλου	
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ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ 6.4 ΔΡΑΣΗΣ 6 EKT 
Συµβουλευτική συνεταιριστικής επιχειρηµατικότητας Γυναικών Ροµά 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 60.000,00 € 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ, Κ.Ε.Κ.Π.Α. - Δ.Ι.Ε.Κ. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

Το έργο εντάσσεται επίσης και στην στρατηγική του επιχειρησιακού για τους Ροµά της 
Περιφέρειας Θεσσαλίας και αφορά την στήριξης λειτουργίας συνεταιριστικής 
επιχειρηµατικότητας των γυναικών Ροµά και ιδιαίτερα στην κατεύθυνση οικοτεχνικών 
δραστηριοτήτων και δραστηριοτήτων έντασης εργασίας.Λόγω των ιδιαιτεροτήτων της 
οµάδας (π.χ. δυσκολίες των γυναικών να συνεταιρισθούν µε µη-Ροµά ή µε άνδρες 
ανέργους λόγω πιέσεων από την κοινότητά τους) απαιτούνται οι διακριτές διαδικασίες 
που θα παρέχει το έργο στην εκκίνηση των διαδικασιών προκειµένου να οδηγηθούµε 
στην ένταξη σε ευκαιρίες απασχόλησης και δι αυτών στην κοινωνική ένταξη των 
γυναικών. Το έργο θα απαιτήσει συνέργεια µε τα Παραρτήµατα Ροµά του Κέντρου 
Κοινότητας Βόλου στην επιλογή των ατόµων που θα προηγηθεί του έργου. 

ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ 
Στην περίπτωση που δεν υπάρχει η ιδιοκτησία της γης ή του οικοπέδου ή του κτιρίου που απαιτείται για την υλοποίηση του έργου, 
αναφέρετε το τρόπο, τη διαδικασία, το στάδιο και το χρονοδιάγραµµα απόκτησης).  

Υπάρχει  Δεν υπάρχει  Δεν απαιτείται  Αγορά  

Παραχώρηση X Απαλλοτρίωση  Άλλο:  

 

ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ - ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ – ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ (ανάλογα µε τη φύση του έργου) 

 
ΔΕΝ 

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΥΠΑΡΧΕΙ 
ΔΕΝ 

ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΚΠΟΝΕΙΤΑΙ ΕΧΕΙ 
ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑ-

ΓΡΑΜΜΑ  
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ σηµειώστε (Χ) στην αντίστοιχη θέση 

Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίµηση 
και Αξιολόγηση Χ      

Προέγκριση Χωροθέτησης ή Θετική 
Γνωµοδότηση ή Απαλλαγή Χ      

Έγκριση Δασικής Υπηρεσίας Χ      

Έγκριση Αρχαιολογικής Υπηρεσίας X      

Έγκριση Περιβαλλοντ Όρων ή Απαλλαγή X      

Άδεια Δόµησης X      

Οριστική Μελέτη X      

Τεύχη Δηµοπράτησης X      

Λοιπές µελέτες - εγκρίσεις - άδειες: ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

       

       

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ 
ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 4/2018 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΜΗΝΕΣ) 33 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
 

 



Πρόταση	Στρατηγικής	Βιώσιμης	Αστικής	Ανάπτυξης	(ΒΑΑ)	Δήμου	Βόλου	

έκδ.ΙΙΙ,	Σεπτέμβριος	2017	

ΚΕΦΑΛΑΙΟ	Β:	Σαφήνεια	Στρατηγικής	ΒΑΑ	ως	προς	τη	δομή	της,		

την	ανταπόκριση	στις	προκλήσεις,	τα	προβλήματα	και		

τον	ολοκληρωμένο	χαρακτήρα	της	
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ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ 6.5 ΔΡΑΣΗΣ 6 EKT 
Κατάρτιση σε συστήµατα ποιότητας ΜΜΕ και καινοτοµίας 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 170.000,00 € 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ, Κ.Ε.Κ.Π.Α. - Δ.Ι.Ε.Κ. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

Κατάρτιση κοινωνικών επιχειρηµατιών καθώς και µικρών ή πολύ µικρών επιχειρήσεων και 
εργαζοµένων αυτών της περιοχής παρέµβασης σε συστήµατα διασφάλισης ποιότητας (π.χ. 
ISO/ΕFQM/HACCP) καθώς και σε βασικά στοιχεία ανάπτυξης καινοτοµικής 
επιχειρηµατικότητας. Η κατάρτιση συνδέεται µε τις δράσεις συµβουλευτικής του σχεδίου 
δράσης και θα γίνει σταδιακά, µε την ολοκλήρωση των κύκλων συµβουλευτικής και την 
επιλογή των δυνητικά ωφελουµένων. 
Το έργο απευθύνεται: 
− σε νέους και υφιστάµενους επιχειρηµατίες µικρών ή πολύ µικρών επιχειρήσεων που 

δραστηριοποιούνται στην περιοχή παρέµβασης κατόπιν πρόσκλησης 

ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ 
Στην περίπτωση που δεν υπάρχει η ιδιοκτησία της γης ή του οικοπέδου ή του κτιρίου που απαιτείται για την υλοποίηση του έργου, 
αναφέρετε το τρόπο, τη διαδικασία, το στάδιο και το χρονοδιάγραµµα απόκτησης).  

Υπάρχει  Δεν υπάρχει  Δεν απαιτείται Χ Αγορά  

Παραχώρηση  Απαλλοτρίωση  Άλλο:  
 

ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ - ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ – ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ (ανάλογα µε τη φύση του έργου) 

 
ΔΕΝ 

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΥΠΑΡΧΕΙ 
ΔΕΝ 

ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΚΠΟΝΕΙΤΑΙ ΕΧΕΙ 
ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑ-

ΓΡΑΜΜΑ  
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ σηµειώστε (Χ) στην αντίστοιχη θέση 

Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίµηση 
και Αξιολόγηση Χ      

Προέγκριση Χωροθέτησης ή Θετική 
Γνωµοδότηση ή Απαλλαγή Χ 

   
 

 

Έγκριση Δασικής Υπηρεσίας Χ      

Έγκριση Αρχαιολογικής Υπηρεσίας X      

Έγκριση Περιβαλλοντ Όρων ή Απαλλαγή X      

Άδεια Δόµησης X      

Οριστική Μελέτη X      

Τεύχη Δηµοπράτησης X      

Λοιπές µελέτες - εγκρίσεις - άδειες: ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 
       

       

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ 
ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 9/2018 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΜΗΝΕΣ) 28 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Η δράση θα προκηρυχθεί από το Δήµο Βόλου µε αποδέκτες τα Κέντρα Επαγγελµατικής κατάρτισης που διαθέτουν 
αντίστοιχη πιστοποίηση και επάρκεια και θα είναι ανοικτό καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του σχεδίου δράσης. 

 



Πρόταση	Στρατηγικής	Βιώσιμης	Αστικής	Ανάπτυξης	(ΒΑΑ)	Δήμου	Βόλου	

έκδ.ΙΙΙ,	Σεπτέμβριος	2017	

ΚΕΦΑΛΑΙΟ	Β:	Σαφήνεια	Στρατηγικής	ΒΑΑ	ως	προς	τη	δομή	της,		

την	ανταπόκριση	στις	προκλήσεις,	τα	προβλήματα	και		

τον	ολοκληρωμένο	χαρακτήρα	της	
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ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ 6.6 ΔΡΑΣΗΣ 6 EKT 
Δηµιουργία ΚοινΣΕΠ  

µε κατεύθυνση τον Πολιτισµό στην περιοχή παρέµβασης 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 125.000,00 € 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ, ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

Το έργο αφορά την στήριξη επιχειρήσεων Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονοµίας στην 
περιοχή παρέµβασης  µε κατεύθυνση το Κοινωνικό Θέατρο, τις δραστηριότητες 
Θεάτρου και εν γένει τις δράσεις Πολιτισµού που σχετίζονται µε το Θέατρο. 
Οι κοινωνικές αυτές επιχειρήσεις αναµένεται να συµβάλλουν στην αξιοποίηση των 
δυνατοτήτων ανάπτυξης της πολιτιστικής δραστηριότητας στην ΠΠ από την 
επαναλειτουργία του Δηµοτικού Θεάτρου Βόλου σε συνεργασία µε τις υπηρεσίες του 
ΟΤΑ. 
Ενδεικτικές δέσµες δράσεων που θα µπορούσαν να αναπτυχθούν: 
1. Λειτουργίες υποδοµής Θεατρικών παραστάσεων (βεστιάριο, κοστούµια, τεχνική 
υποστήριξη παραστάσεων, οργάνωση και διαχείριση παραστάσεων, κτλ) 

2. Λειτουργίες Θεατρικής παιδείας στην ΠΠ (δραστηριότητες στα σχολεία για παιδιά και 
εφήβους όλων των ηλικιών, δραστηριότητες Κέντρων Δηµιουργικής Απασχόλησης 
(ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠ-ΜΕΑ, κτλ) 

Οι Κοινωνικές Επιχειρήσεις αυτή της κατηγορίας θα είναι κατά προτεραιότητα οι 
ΚοινΣΕΠ ένταξης όπως περιγράφεται στον Ν. 4430/31-10-2016. 
Η στήριξη των επιχειρήσεων αυτής της κατηγορίας αφορά ενίσχυση έως 25.000€ για 
περίοδο 24 µηνών 

ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ 
Στην περίπτωση που δεν υπάρχει η ιδιοκτησία της γης ή του οικοπέδου ή του κτιρίου που απαιτείται για την υλοποίηση του έργου, 
αναφέρετε το τρόπο, τη διαδικασία, το στάδιο και το χρονοδιάγραµµα απόκτησης).  

Υπάρχει  Δεν υπάρχει  Δεν απαιτείται  Αγορά  

Παραχώρηση  Απαλλοτρίωση  Άλλο:  
 

ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ - ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ – ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ (ανάλογα µε τη φύση του έργου) 

 
ΔΕΝ 

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΕΝ 
ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΚΠΟΝΕΙΤΑΙ ΕΧΕΙ 

ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑ-
ΓΡΑΜΜΑ  

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ σηµειώστε (Χ) στην αντίστοιχη θέση 
Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίµηση και 
Αξιολόγηση Χ      

Προέγκριση Χωροθέτησης ή Θετική Γνωµοδότηση 
ή Απαλλαγή Χ 

   
 

 

Έγκριση Δασικής Υπηρεσίας Χ      

Έγκριση Αρχαιολογικής Υπηρεσίας X      

Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων ή Απαλλαγή X      

Άδεια Δόµησης X      

Οριστική Μελέτη X      

Τεύχη Δηµοπράτησης X      

Λοιπές µελέτες - εγκρίσεις - άδειες: ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

       

       

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ 01/2019 



Πρόταση	Στρατηγικής	Βιώσιμης	Αστικής	Ανάπτυξης	(ΒΑΑ)	Δήμου	Βόλου	

έκδ.ΙΙΙ,	Σεπτέμβριος	2017	

ΚΕΦΑΛΑΙΟ	Β:	Σαφήνεια	Στρατηγικής	ΒΑΑ	ως	προς	τη	δομή	της,		

την	ανταπόκριση	στις	προκλήσεις,	τα	προβλήματα	και		

τον	ολοκληρωμένο	χαρακτήρα	της	
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ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΜΗΝΕΣ) 24 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 
 

  



Πρόταση	Στρατηγικής	Βιώσιμης	Αστικής	Ανάπτυξης	(ΒΑΑ)	Δήμου	Βόλου	

έκδ.ΙΙΙ,	Σεπτέμβριος	2017	

ΚΕΦΑΛΑΙΟ	Β:	Σαφήνεια	Στρατηγικής	ΒΑΑ	ως	προς	τη	δομή	της,		

την	ανταπόκριση	στις	προκλήσεις,	τα	προβλήματα	και		

τον	ολοκληρωμένο	χαρακτήρα	της	
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ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ 6.7 ΔΡΑΣΗΣ 6 EKT 
Υποστήριξη Δηµιουργίας ΚοινΣΕΠ µε κατεύθυνση τον Πολιτισµό & το 

Κοινωνικό Θέατρο 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 122.000,00 € 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ, ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

Η δράση αφορά την συµβουλευτική υποστήριξη και το coaching δηµιουργίας οµάδας 
για τη δηµιουργία κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης µε ευρύτερο πεδίο τον 
πολιτισµό και ειδικότερο την ανάπτυξη του Κοινωνικού Θεάτρου τοπικά στην ΠΠ. 
Βασισµένη σε πρακτικές που αναπτύχθηκαν και λειτουργούν στο εξωτερικό χρόνια 
τώρα (π.χ. Project Theater STUDIO- FLEISCHEREI), η πρόταση αυτή χρησιµοποιεί 
έναν συνδυασµό τέχνης και ακτιβισµού µε σκοπό την ανάδειξη και αξιοποίηση 
κατοίκων που ενδιαφέρονται για το θέατρο και τον πολιτισµό, µεταναστών που 
διαθέτουν θεατρική παιδεία ή εµπειρία και παραµένουν αναξιοποίητες και νέων 
ευπαθών οµάδων που µπορούν να διαµορφώσουν τη δική τους φωνή και τους όρους 
κοινωνικής ένταξης µέσα από τις συλλογικές δράσης µιας κοινωνικής επιχείρησης. 
Ο ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ θα αναζητήσει µε δικά του µέσα µέντορες-εθελοντές οι οποίοι θα 
στηρίξουν την νέα συνεταιριστική και αλληλέγγυα θεατρική οµάδα από την αρχή, τους 
δυνητικά ωφελούµενους από τις κατηγορίες που προαναφέρθηκαν και θα διευκολύνει 
και θα στηρίξει µε χώρους και τεχνογνωσία την πρακτική εξάσκηση της οµάδας σε 
υποδοµές θεάτρου και καλλιτεχνικής έκφρασης. 
Πέρνα της ενδυνάµωσης µέσω του Θεάτρου για τους ίδιους τους επιλεγµένους 
ωφελούµενους, η δράση αποσκοπεί να αναπτύξει ενέργειες στις γειτονιές της ΠΠ, να 
συµµετέχει σε καλλιτεχνικά δρώµενα ως µια διαφορετική φωνή και να διευκολύνει την 
πρόσβαση και δυνητικά τη συµµετοχή  σε αυτά προς κατηγορίες κατοίκων που 
πλήττονται από φτώχεια, κοινωνικό αποκλεισµό ή έλλειψη δυνατοτήτων συµµετοχής 
σε ενέργειες πολιτισµού. 
Η κοινωνική επιχείρηση θα στηρίζει από την καταστατική της ίδρυση οµάδες 
εθελοντών και µη επαγγελµατιών της Τέχνης –ιδιαίτερα των νέων, ως δηµιουργικής 
διεξόδου και άρθρωσης ενός διαφορετικού λόγου που χαρακτηρίζεται από αλληλεγγύη 
και προτάσσει την κοινωνικής συνοχή και τη συνεργατικότητα. Με δράσεις σε 
δηµόσιους και επιλεγµένους χώρους και πολλές φορές µέσα από το στοιχείο της 
έκπληξης και του ξαφνιάσµατος, όλοι συµµετέχουν ενεργά στη διαµόρφωση του 
αστικού τοπίου, έχοντας πυξίδα τις ανάγκες των πολιτών, και επανεξετάζοντας τις 
σχέσεις µας, τις συνήθειές µας, τις απόψεις µας, τη συµπεριφορά µας, την αισθητική 
µας, τη διατροφή µας, τη σχέση µας µε τη φύση.  
Το πρόγραµµα τέτοιων οµάδων, αντίστοιχα µε άλλες χώρες της ΕΕ περιλαµβάνει 
ακόµη και µαγειρικά show µεταναστών, θεατρικά γαµήλια πάρτι, παρελάσεις θεάτρου 
του Δρόµου µε καλλιτέχνες, ακτιβιστές, απλούς ανθρώπους, µικρές επιχειρήσεις, σε 
πολύχρωµες και χαρούµενες πολιτιστικές γιορτές.  
Η δράση θα διασφαλίσει την βιωσιµότητά της από τον ιδιαίτερο καλλιτεχνικό της λόγο 
που δεν εντάσσεται σε ανταγωνιστικά πλαίσια µε άλλες θεατρικές οµάδες και την 
σταδιακή ανάπτυξη ή διαχείριση δράσεων υποδοµών θεάτρου όπως π.χ. η δηµιουργία 
βεστιαρίου που µπορεί να νοικιάζει κοστούµια σε άλλες οµάδες, η οργάνωση 
αµειβοµένων σεµιναρίων για το θέατρο και τον πολιτισµό καθώς και η συµµετοχή  σε 
καλλιτεχνικά φεστιβάλ. 

ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ 
Στην περίπτωση που δεν υπάρχει η ιδιοκτησία της γης ή του οικοπέδου ή του κτιρίου που απαιτείται για την υλοποίηση του έργου, 
αναφέρετε το τρόπο, τη διαδικασία, το στάδιο και το χρονοδιάγραµµα απόκτησης).  

Υπάρχει  Δεν υπάρχει  Δεν απαιτείται  Αγορά  

Παραχώρηση χ Απαλλοτρίωση  Άλλο:  
 

ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ - ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ – ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ (ανάλογα µε τη φύση του έργου) 

 
ΔΕΝ 

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΕΝ 
ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΚΠΟΝΕΙΤΑΙ ΕΧΕΙ 

ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑ-
ΓΡΑΜΜΑ  

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ σηµειώστε (Χ) στην αντίστοιχη θέση 



Πρόταση	Στρατηγικής	Βιώσιμης	Αστικής	Ανάπτυξης	(ΒΑΑ)	Δήμου	Βόλου	

έκδ.ΙΙΙ,	Σεπτέμβριος	2017	

ΚΕΦΑΛΑΙΟ	Β:	Σαφήνεια	Στρατηγικής	ΒΑΑ	ως	προς	τη	δομή	της,		

την	ανταπόκριση	στις	προκλήσεις,	τα	προβλήματα	και		

τον	ολοκληρωμένο	χαρακτήρα	της	
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Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίµηση και 
Αξιολόγηση Χ      

Προέγκριση Χωροθέτησης ή Θετική Γνωµοδότηση 
ή Απαλλαγή Χ 

   
 

 

Έγκριση Δασικής Υπηρεσίας Χ      

Έγκριση Αρχαιολογικής Υπηρεσίας X      

Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων ή Απαλλαγή X      

Άδεια Δόµησης X      

Οριστική Μελέτη X      

Τεύχη Δηµοπράτησης X      

Λοιπές µελέτες - εγκρίσεις - άδειες: ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

       

       

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ 
ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 11/2018 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΜΗΝΕΣ) 26 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 
 

	

 	



Πρόταση	Στρατηγικής	Βιώσιμης	Αστικής	Ανάπτυξης	(ΒΑΑ)	Δήμου	Βόλου	

έκδ.ΙΙΙ,	Σεπτέμβριος	2017	

ΚΕΦΑΛΑΙΟ	Β:	Σαφήνεια	Στρατηγικής	ΒΑΑ	ως	προς	τη	δομή	της,		

την	ανταπόκριση	στις	προκλήσεις,	τα	προβλήματα	και		

τον	ολοκληρωμένο	χαρακτήρα	της	
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Β3.3.	Συγκεντρωτικός	Πίνακας	Υλοποίησης	/	Χρονοδιάγραμμα	Δράσεων-Έργων		

Πίνακας 68 Συγκεντρωτικός Πίνακας Υλοποίησης. Χρονοδιάγραµµα Δράσεων-Έργων	

Συγκεντρωτικός	Πίνακας	Υλοποίησης			
Χρονοδιάγραμμα	δράσεων-έργων	

Α/Α	 Τίτλος	Δράσης/Έργου	 Έναρξη	 Λήξη	 Διάρκεια	
(μήνες)	

ΔΡΑΣΗ	1	(ΕΤΠΑ):	Δράσεις	μετριασμού	των	επιπτώσεων	της	κλιματικής	αλλαγής	

1.1	
Επέκταση	δικτύου	πεζοδρόμων	και	δρόμων	ήπιας	
κυκλοφορίας	στον	κεντρικό	αστικό	ιστό	 10/01/2018	 10/03/2019	 14	

ΔΡΑΣΗ	2	(ΕΤΠΑ):	Δράσεις	βελτίωσης	της	κινητικότητας	και	αναβάθμισης	του	αστικού	
Περιβάλλοντος		 	 	 	 	

2.1	 Επισκευή	–	ενίσχυση	φέροντα	οργανισμού	και	
ανακαίνιση	του	Δημοτικού	Θεάτρου	

10/01/2018	 10/01/2020	 24	

2.2	 Ανάπλαση	περιοχής	του	Παλαιού	Λιμεναρχείου	στα	
«Παλαιά»	του	Βόλου	

10/01/2018	 10/01/2019	 12	

2.3	 Διαμόρφωση	δημοτικού	χώρου	στη	συμβολή	των	
οδών	Μαιάνδρου	και	Καισαρείας	

10/01/2018	 10/07/2018	 6	

2.4	 Δημιουργία	σύγχρονου	χώρου	στάθμευσης	επί	της	
οδού	Γ.	Αβέρωφ	(πρώην	κινηματογράφος	«Νίκη»)	

10/01/2018	 10/07/2018	 6	

2.5	 Διαμόρφωση	πλατείας	Πανεπιστημίου	 10/01/2018	 10/01/2019	 12	

2.6	 Παρέμβαση	στην	οδό	Μαιάνδρου	με	δημιουργία	
θέσεων	πάρκινγκ	και	διαπλάτυνση	του	πεζοδρομίου	

10/01/2018	 10/09/2018	 8	

2.7	 Επέκταση	δικτύου	ποδηλατοδρόμων	στον	αστικό	ιστό	
Βόλου	–	Νέας	Ιωνίας	

10/01/2018	 10/01/2019	 12	

2.8	 Προμήθεια	και	εγκατάσταση	συστήματος	
αυτόματης	διάθεσης	ποδηλάτων	

10/01/2018	 10/07/2018	 6	

ΔΡΑΣΗ	3	(ΕΤΠΑ):	Δράσεις	δημιουργίας	και	αναβάθμισης	κοινωνικών	υποδομών	 	

3.1	
Παρεμβάσεις	στις	εξωτερικές	όψεις	και	στον	
περιβάλλοντα	χώρο	κτιρίου	για	τη	λειτουργία	
Κέντρου	Κοινότητας	

10/01/2018	 10/07/2018	 6	

3.2	
Βελτίωση	υποδομής	γραφείου	διευκόλυνσης,	
ενδυνάμωσης	και	τεκμηρίωσης	της	απασχόλησης	
(Job	Center)	

10/01/2018	 10/07/2018	 6	

3.3	
Εκσυγχρονισμός	εξοπλισμού	Κοινωνικών	Δομών	και	
Δομών	Απασχόλησης	του	Δήμου	Βόλου	στην	
περιοχή	παρέμβασης	

10/01/2018	 10/07/2018	 6	

3.4	 Ενιαιοποίηση	Συστημάτων	Κοινωνικής	Υποστήριξης	
και	Βελτίωση	της	προσβασιμότητας	στο	Βόλο	

01/01/2018	 30/06/2019	 18	
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Συγκεντρωτικός	Πίνακας	Υλοποίησης			
Χρονοδιάγραμμα	δράσεων-έργων	

Α/Α	 Τίτλος	Δράσης/Έργου	 Έναρξη	 Λήξη	 Διάρκεια	
(μήνες)	

ΔΡΑΣΗ	4	(ΕΚΤ):	Δράσεις	βελτίωσης	κοινωνικών	υποδομών	και	ενεργειών	του	ΟΤΑ	για	την	
υποστήριξη	της	προσβασιμότητας	ατόμων	που	πλήττονται	από	φτώχεια	

4.1	
Αλλαγή	λειτουργίας	Κοινωνικού	Κέντρου	Αγίων	
Αναργύρων	σε	υπηρεσία	one	stop	shop	σε	θύλακα	
φτώχειας	(Νεάπολη)	

01/01/2018	 31/12/2020	 36	

4.2	 Δημιουργία	Κοινωνικού	Hotspot		σε	θύλακα	
Φτώχειας	(Ξηρόκαμπος)	

01/01/2018	 31/12/2020	 36	

4.3	 Λειτουργία	Ξενώνα	Αστέγων	Βόλου	 01/01/2018	 01/07/2021	 42	

ΔΡΑΣΗ	5	(ΕΚΤ):	Δράσεις	υποστήριξης	και	ενδυνάμωσης	ευπαθών	πληθυσμιακών	ομάδων	στη	
περιοχή	παρέμβασης	

5.1	 Συμβουλευτική-Ενδυνάμωση	(ΣΥΥ)	ανέργων	
ευπαθών	Ομάδων	στην	Περιοχή	παρέμβασης.	

01/09/2018	 31/12/2020	 28	

5.2	 Κατάρτιση	ανέργων	ευπαθών	ομάδων	στην	ατομική	
επιχειρηματικότητα	

01/09/2018	 31/12/2020	 28	

5.3	 Κατάρτιση	ανέργων	ευπαθών	ομάδων	στην	
κοινωνική	επιχειρηματικότητα	

01/09/2018	 31/12/2020	 28	

ΔΡΑΣΗ	6	(ΕΚΤ):	Δράσεις	προώθησης	της	Απασχόλησης,	της	επιχειρηματικότητας	ΜΜΕ	και	της	
Κοινωνικής	Οικονομίας	

6.1	
Γραφείο	Διευκόλυνσης,	ενδυνάμωσης	και	
τεκμηρίωσης	της	απασχόλησης	στην	περιοχή	
παρέμβασης	(Job	Center)	

01/01/2018	 01/07/2021	 36	

6.2	 Γραφείο	Πληροφόρησης	για	το	επιχειρείν	στην	
περιοχή	παρέμβασης	

01/01/2018	 01/07/2021	 36	

6.3	 Δημιουργία	startups	στην	κατεύθυνση	του	
Πολιτισμού	&	Τουρισμού	στην	περιοχή	παρέμβασης	

01/01/2019	 31/12/2020	 24	

6.4	 Συμβουλευτική	συνεταιριστικής	
επιχειρηματικότητας	Γυναικών	Ρομά	 01/04/2018	 31/12/2020	 33	

6.5	 Κατάρτιση	σε	συστήματα	ποιότητας	ΜΜΕ	και	
καινοτομίας	

01/09/2018	 31/12/2020	 28	

6.6	 Δημιουργία	ΚοινΣΕΠ	με	κατεύθυνση	τον	Πολιτισμό	
στην	περιοχή	παρέμβασης	

01/01/2019	 31/12/2020	 24	

6.7	 Υποστήριξη	Δημιουργίας	ΚοινΣΕΠ	με	κατεύθυνση	
τον	Πολιτισμό	και	το	Κοινωνικό	Θέατρο	

01/11/2018	 31/12/2020	 26	

ΔΡΑΣΗ	7	(ΕΤΠΑ):	Δράσεις	ενίσχυσης	επιχειρήσεων	στο	πλαίσιο	του	Θεματικού	Στόχου	3	για	
την	περιοχή	παρέμβασης	της	ΒΑΑ	

7.1	 	 	 	 	

7.2	 	 	 	 	

7.3	 	 	 	 	
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Β4.	Ανάλυση	κινδύνων	για	την	υλοποίηση	των	Δράσεων	

Στους	παρακάτω	πίνακες	περιγράφονται	οι	κίνδυνοι	που	ενδέχεται	να	προκύψουν	κατά	υλοποίηση		
κάθε	 Δράσης	 με	 κατηγοριοποίηση	 σε	 χαμηλού,	 μεσαίου	 ή	 υψηλού	 κινδύνου	 και	 προτείνονται	
κάποιες	ενέργειες	που	θα	μπορούσαν	να	ακολουθηθούν	για	τον	περιορισμό	τους.	

Με	ευθύνη	των	Ομάδων	Έργων	της	κάθε	Δράσης	και	με	την	πιθανή	συνδρομή	και	άλλων	στελεχών	
του	 Δήμου	 και	 των	 εταίρων,	 τηρείται	 η	 σχετική	 πληροφορία	 για	 την	 εξέλιξή	 του	 κάθε	 κινδύνου,	
καθώς	 και	 σύντομα	 συμπεράσματα	 για	 αντίστοιχες	 ενέργειες	 για	 την	 αντιμετώπισή	 του.	 Στην	
κατεύθυνση	αυτή	θα	βοηθήσουν	οι	διαδικασίες	διαχείρισης	κινδύνων	και	οι	μεθοδολογίες	και	τα	
εργαλεία	που	ενσωματώνονται	στα	Εγχειρίδια	Ποιότητας	που	τηρεί	ξεχωριστά	ο	Δήμος	Βόλου	και	η	
ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ.	

	

1.	 ΔΡΑΣΗ	1	(ΕΤΠΑ):	Δράσεις	μετριασμού	των	επιπτώσεων	της	κλιματικής	αλλαγής	

Α/Α	 Περιγραφή	Κινδύνου	 Κατηγοριοποίηση	 Ενέργεια	
Περιορισμού	

1.1	 Απόκλιση	από	τις	προδιαγραφές	
ποιότητας/αστοχία	υλικών	 Μεσαίος	

Διενέργεια	έλεγχων	ποιότητας	υλικών	και	έλεγχος	
τήρησης	των	Προγραμμάτων	Ποιότητας	Έργου	με	ευθύνη	
του	υπεύθυνου	–επιβλέποντα	του	έργου	

1.2	 Απόκλιση	χρονοδιαγράμματος	
έργου	

Μεσαίος	

Συγκρότηση	Ομάδων	Έργων	και	τακτικές	συναντήσεις	
αυτών	με	το	Σχήμα	Διοίκησης	για	την	Στρατηγική	των	ΒΑΑ	
(όπως	αναφέρεται	στο	κεφ.Ε2.3)	για	την	αντιμετώπιση	
θεμάτων	που	προκύπτουν		

1.3	 Υπέρβαση		προϋπολογισμού	 Χαμηλός	 Ακριβής	προμέτρηση	εργασιών	από	τους	μελετητές	

1.3	 Μεταβολή	νομοθετικού	πλαισίου	 Μεσαίος	

-Εγγραφή	σε	βάσεις	νομικών	πληροφοριών	και	τακτική	
παρακολούθηση	αυτών	από	τους	υπαλλήλους	
	
-Εκπαίδευση	και	κατάρτιση	των	υπαλλήλων	για	άμεση	
προσαρμογή	τους	σε	κάθε	αλλαγή	του	θεσμικού	πλαισίου		

1.4	

	
Κοινωνικές	αντιδράσεις	(από	
συλλόγους,	φορείς	της	περιοχής)	
	

Μεσαίος	
Διαβούλευση	και	διαπραγμάτευση	με	όλα	τα	
εμπλεκόμενα	μέρη	από	το	σχεδιασμό	έως	και	την	
υλοποίηση	της	δράσης	

1.5	 Φυσικοί	Κίνδυνοι		 Μεσαίος	 Σωστός	χρονοπρογραμματισμός	εργασιών			

1.6	 Καθυστέρηση	λόγω	προσφυγών	
υποψήφιων	αναδόχων	

Υψηλός	

Σαφείς	προδιαγραφές	από	τις	εμπλεκόμενες	υπηρεσίες	
στα	τεύχη	διακήρυξης	και	κατάλληλη	πρόβλεψη	τυχόν	
καθυστερήσεων	στο	χρονοδιάγραμμα	των	διαδικασιών	
δημοπράτησης	

1.7	 Μεγάλος	φόρτος	εργασίας	στο	
εμπλεκόμενο	προσωπικό		

Υψηλός	
Ορισμός	στελεχών	στις	ομάδες	έργων	με	σαφείς	και	
καθορισμένους	ρόλους	και	αρμοδιότητες	και	
συγκεκριμένος	αριθμός	έργων	ανά	επιβλέποντα	

1.8	 Χρεοκοπία	Αναδόχων	 Μεσαίος	
Εξέταση	όλων	απαιτούμενων	στοιχείων	κατά	την	
προβλεπόμενη	νομοθεσία		

1.9	 Θέματα	που	σχετίζονται	με	την	
υγεία	και	την	ασφάλεια	

Μεσαίος	 Συγγραφή	ΣΑΥ-ΦΑΥ	στα	τεύχη	διακήρυξης	
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2.	 ΔΡΑΣΗ	2	(ΕΤΠΑ):	Δράσεις	βελτίωσης	της	κινητικότητας	και	αναβάθμισης	του	αστικού	
Περιβάλλοντος 

Α/Α	 Περιγραφή	Κινδύνου	 Κατηγοριοποίηση	 Ενέργεια	
Περιορισμού	

2.1	 Απόκλιση	από	τις	προδιαγραφές	
ποιότητας/αστοχία	υλικών	 Μεσαίος	

Διενέργεια	έλεγχων	ποιότητας	υλικών	και	έλεγχος	
τήρησης	των	Προγραμμάτων	Ποιότητας	Έργου	με	ευθύνη	
του	υπεύθυνου	–επιβλέποντα	του	έργου	

2.2	 Απόκλιση	χρονοδιαγράμματος	
έργου	

Μεσαίος	

Συγκρότηση	Ομάδων	Έργων	και	τακτικές	συναντήσεις	
αυτών	με	το	Σχήμα	Διοίκησης	για	την	Στρατηγική	των	ΒΑΑ	
(όπως	αναφέρεται	στο	κεφ.Ε2.3)	για	την	αντιμετώπιση	
θεμάτων	που	προκύπτουν		

2.3	 Υπέρβαση		προϋπολογισμού	 Χαμηλός	 Ακριβής	προμέτρηση	εργασιών	από	τους	μελετητές	

2.3	 Μεταβολή	νομοθετικού	πλαισίου	 Μεσαίος	

-Εγγραφή	σε	βάσεις	νομικών	πληροφοριών	και	τακτική	
παρακολούθηση	αυτών	από	τους	υπαλλήλους	
	
-Εκπαίδευση	και	κατάρτιση	των	υπαλλήλων	για	άμεση	
προσαρμογή	τους	σε	κάθε	αλλαγή	του	θεσμικού	πλαισίου		

2.4	

	
Κοινωνικές	αντιδράσεις	(από	
συλλόγους,	φορείς	της	περιοχής)	
	

Μεσαίος	
Διαβούλευση	και	διαπραγμάτευση	με	όλα	τα	
εμπλεκόμενα	μέρη	από	το	σχεδιασμό	έως	και	την	
υλοποίηση	της	δράσης	

2.5	 Φυσικοί	Κίνδυνοι		 Μεσαίος	 Σωστός	χρονοπρογραμματισμός	εργασιών			

2.6	 Καθυστέρηση	λόγω	προσφυγών	
υποψήφιων	αναδόχων	

Υψηλός	

Σαφείς	προδιαγραφές	από	τις	εμπλεκόμενες	υπηρεσίες	
στα	τεύχη	διακήρυξης	και	κατάλληλη	πρόβλεψη	τυχόν	
καθυστερήσεων	στο	χρονοδιάγραμμα	των	διαδικασιών	
δημοπράτησης	

2.7	 Μεγάλος	φόρτος	εργασίας	στο	
εμπλεκόμενο	προσωπικό		

Υψηλός	
Ορισμός	στελεχών	στις	ομάδες	έργων	με	σαφείς	και	
καθορισμένους	ρόλους	και	αρμοδιότητες	και	
συγκεκριμένος	αριθμός	έργων	ανά	επιβλέποντα	

2.8	 Χρεοκοπία	Αναδόχων	 Μεσαίος	
Εξέταση	όλων	απαιτούμενων	στοιχείων	κατά	την	
προβλεπόμενη	νομοθεσία		

2.9	 Θέματα	που	σχετίζονται	με	την	
υγεία	και	την	ασφάλεια	

Μεσαίος	 Συγγραφή	ΣΑΥ-ΦΑΥ	στα	τεύχη	διακήρυξης	
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3.	 ΔΡΑΣΗ	3	(ΕΤΠΑ):	Δράσεις	δημιουργίας	και	αναβάθμισης	κοινωνικών	υποδομών	

Α/Α	 Περιγραφή	Κινδύνου	 Κατηγοριοποίηση	 Ενέργεια	
Περιορισμού	

3.1	 Απόκλιση	από	τις	προδιαγραφές	
ποιότητας/αστοχία	υλικών	 Μεσαίος	

Διενέργεια	έλεγχων	ποιότητας	υλικών	και	έλεγχος	
τήρησης	των	Προγραμμάτων	Ποιότητας	Έργου	με	ευθύνη	
του	υπεύθυνου	–επιβλέποντα	του	έργου	

3.2	 Απόκλιση	χρονοδιαγράμματος	
έργου	

Μεσαίος	

Συγκρότηση	Ομάδων	Έργων	και	τακτικές	συναντήσεις	
αυτών	με	το	Σχήμα	Διοίκησης	για	την	Στρατηγική	των	ΒΑΑ	
(όπως	αναφέρεται	στο	κεφ.Ε2.3)	για	την	αντιμετώπιση	
θεμάτων	που	προκύπτουν		

3.3	 Υπέρβαση		προϋπολογισμού	 Χαμηλός	 Ακριβής	προμέτρηση	εργασιών	από	τους	μελετητές	

3.3	 Μεταβολή	νομοθετικού	πλαισίου	 Μεσαίος	

-Εγγραφή	σε	βάσεις	νομικών	πληροφοριών	και	τακτική	
παρακολούθηση	αυτών	από	τους	υπαλλήλους	
	
-Εκπαίδευση	και	κατάρτιση	των	υπαλλήλων	για	άμεση	
προσαρμογή	τους	σε	κάθε	αλλαγή	του	θεσμικού	πλαισίου		

3.4	

	
Κοινωνικές	αντιδράσεις	(από	
συλλόγους,	φορείς	της	περιοχής)	
	

Μεσαίος	
Διαβούλευση	και	διαπραγμάτευση	με	όλα	τα	
εμπλεκόμενα	μέρη	από	το	σχεδιασμό	έως	και	την	
υλοποίηση	της	δράσης	

3.5	 Φυσικοί	Κίνδυνοι		 Μεσαίος	 Σωστός	χρονοπρογραμματισμός	εργασιών			

3.6	 Καθυστέρηση	λόγω	προσφυγών	
υποψήφιων	αναδόχων	

Υψηλός	

Σαφείς	προδιαγραφές	από	τις	εμπλεκόμενες	υπηρεσίες	
στα	τεύχη	διακήρυξης	και	κατάλληλη	πρόβλεψη	τυχόν	
καθυστερήσεων	στο	χρονοδιάγραμμα	των	διαδικασιών	
δημοπράτησης	

3.7	 Μεγάλος	φόρτος	εργασίας	στο	
εμπλεκόμενο	προσωπικό		

Υψηλός	
Ορισμός	στελεχών	στις	ομάδες	έργων	με	σαφείς	και	
καθορισμένους	ρόλους	και	αρμοδιότητες		

3.8	 Χρεοκοπία	Αναδόχων	 Μεσαίος	
Εξέταση	όλων	απαιτούμενων	στοιχείων	κατά	την	
προβλεπόμενη	νομοθεσία		

3.9	 Θέματα	που	σχετίζονται	με	την	
υγεία	και	την	ασφάλεια	

Μεσαίος	 Συγγραφή	ΣΑΥ-ΦΑΥ	στα	τεύχη	διακήρυξης	
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4.	 ΔΡΑΣΗ	4	(ΕΚΤ):	Δράσεις	βελτίωσης	κοινωνικών	υποδομών	και	ενεργειών	του	ΟΤΑ	για	την	
υποστήριξη	της	προσβασιμότητας	ατόμων	που	πλήττονται	από	φτώχεια	

Α/Α	 Περιγραφή	Κινδύνου	 Κατηγοριοποίηση	 Ενέργεια	
Περιορισμού	

4.1	 Απόκλιση	χρονοδιαγράμματος	
έργου	

Μεσαίος	

• Συγκρότηση	Ομάδων	Έργων	και	τακτικές	συναντήσεις	
αυτών	με	το	Σχήμα	Διοίκησης	για	την	Στρατηγική	των	
ΒΑΑ	(όπως	αναφέρεται	στο	κεφ.Ε2.3)	για	την	
αντιμετώπιση	θεμάτων	που	προκύπτουν		

4.2	 Μεταβολή	νομοθετικού	πλαισίου	 Μεσαίος	

• -Εγγραφή	σε	βάσεις	νομικών	πληροφοριών	και	
τακτική	παρακολούθηση	αυτών	από	τους	υπαλλήλους	

• -Εκπαίδευση	και	κατάρτιση	των	υπαλλήλων	για	άμεση	
προσαρμογή	τους	σε	κάθε	αλλαγή	του	θεσμικού	
πλαισίου		

4.3	

	
Κοινωνικές	αντιδράσεις	(από	
συλλόγους,	φορείς	της	περιοχής)	
	

Μεσαίος	
• Διαβούλευση	και	διαπραγμάτευση	με	όλα	τα	

εμπλεκόμενα	μέρη	από	το	σχεδιασμό	έως	και	την	
υλοποίηση	της	δράσης	

4.4	

Μη	επαρκής	προσφορά	μέσων	
διευκόλυνσης	της	
προσβασιμότητας	των	Αμεα	ή	
διαθεσιμότητα	από	τους	σχετικούς	
προμηθευτές	με	όρους	που	
αποκλίνουν	από	τους	κανόνες	
δημοσίων	συμβάσεων	

Μεσαίος	

• Ανασχεδιασμός	των	τρόπων	βελτίωσης	της	
προσβασιμότητας	

• Χρήση	εναλλακτικών	τρόπων	διευκόλυνσης	της	
προσβασιμότητας	

4.5	
Μη	επάρκεια	προσωπικού	που	θα	
προσληφθεί	για	την	υλοποίηση	των	
δράσεων		

Μικρός	
• Απόσπαση	μονίμων	στελεχών	στα	σχετικά	έργα	προς	

ενίσχυση	στη	επιχειρησιακής	τους	ικανότητας	

	

	

5.	 ΔΡΑΣΗ	5	(ΕΚΤ):	Δράσεις	υποστήριξης	και	ενδυνάμωσης	ευπαθών	πληθυσμιακών	ομάδων	στη	
περιοχή	παρέμβασης	

Α/Α	 Περιγραφή	Κινδύνου	 Κατηγοριοποίηση	 Ενέργεια	
Περιορισμού	

5.1	 Απόκλιση	χρονοδιαγράμματος	
έργου	

Μεσαίος	

• Συγκρότηση	Ομάδων	Έργων	και	τακτικές	συναντήσεις	
αυτών	με	το	Σχήμα	Διοίκησης	για	την	Στρατηγική	των	
ΒΑΑ	(όπως	αναφέρεται	στο	κεφ.Ε2.3)	για	την	
αντιμετώπιση	θεμάτων	που	προκύπτουν		

• Επανασχεδιασμός	της	αλυσίδας	ενεργειών	με	βάση	
τους	χρόνους	εκτέλεσης	των	προαπαιτούμενων	έργων	

5.2	 Μεταβολή	νομοθετικού	πλαισίου	 Μεσαίος	

• Εγγραφή	σε	βάσεις	νομικών	πληροφοριών	και	τακτική	
παρακολούθηση	αυτών	από	τους	υπαλλήλους	

• Εκπαίδευση	και	κατάρτιση	των	υπαλλήλων	για	άμεση	
προσαρμογή	τους	σε	κάθε	αλλαγή	του	θεσμικού	
πλαισίου		

5.3	

	
Κοινωνικές	αντιδράσεις	(από	
συλλόγους,	φορείς	της	περιοχής)	
	

Μεσαίος	
• Διαβούλευση	και	διαπραγμάτευση	με	όλα	τα	

εμπλεκόμενα	μέρη	από	το	σχεδιασμό	έως	και	την	
υλοποίηση	της	δράσης	

5.4	

Οι	δυνητικά	δικαιούχοι	που	
εντάσσονται	σε	ευάλωτες	ή	
αδύναμες	κοινωνικά	ομάδες		και	
εκδηλώνουν	ενδιαφέρον		
αδυνατούν	να		ανταποκριθούν	σε	
όλα	τα	κριτήρια	ένταξης	στο	έργο	

Μεσαίος	

• Ανασχεδιασμός	της	προσέγγισης	και	υποστήριξης	με	
έμφαση	στα	πραγματικά	δεδομένα	των	αιτούντων	

• Εναλλακτικοί	τρόποι	υποστήριξης	για	την	πλήρωση	
των	κριτηρίων	ένταξης	εφόσον	κρίνεται	ότι	τα	
εμπόδια	οφείλονται	σε	λόγους	που	είναι	ανεξάρτητοι	
της	θέσης	και	των	προσπαθειών	του	δυνητικά	
ωφελούμενου	
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6.	 ΔΡΑΣΗ	6	(ΕΚΤ):	Δράσεις	προώθησης	της	Απασχόλησης,	της	επιχειρηματικότητας	ΜΜΕ	και	της	
Κοινωνικής	Οικονομίας	

Α/Α	 Περιγραφή	Κινδύνου	 Κατηγοριοποίηση	 Ενέργεια	
Περιορισμού	

6.1	 Απόκλιση	χρονοδιαγράμματος	
έργου	

Μεσαίος	

• Συγκρότηση	Ομάδων	Έργων	και	τακτικές	συναντήσεις	
αυτών	με	το	Σχήμα	Διοίκησης	για	την	Στρατηγική	των	
ΒΑΑ	(όπως	αναφέρεται	στο	κεφ.Ε2.3)	για	την	
αντιμετώπιση	θεμάτων	που	προκύπτουν		

6.2	 Μεταβολή	νομοθετικού	πλαισίου	 Μεσαίος	

• Εγγραφή	σε	βάσεις	νομικών	πληροφοριών	και	τακτική	
παρακολούθηση	αυτών	από	τους	υπαλλήλους	

• Εκπαίδευση	και	κατάρτιση	των	υπαλλήλων	για	άμεση	
προσαρμογή	τους	σε	κάθε	αλλαγή	του	θεσμικού	
πλαισίου		

6.3	

	
Κοινωνικές	αντιδράσεις	(από	
συλλόγους,	φορείς	της	περιοχής)	
	

Μεσαίος	
• Διαβούλευση	και	διαπραγμάτευση	με	όλα	τα	

εμπλεκόμενα	μέρη	από	το	σχεδιασμό	έως	και	την	
υλοποίηση	της	δράσης	

6.4	 Έλλειψη	ενδιαφέροντος	από	τους	
δυνητικά	δικαιούχους	

Μικρός	

• Ανάλυση	αιτιών	έλλειψης	ενδιαφέροντος	και	
διορθωτικές	ενέργειες	στα	μη	συμβατά	σημεία	εντός	
της	Πράξης	

• Επανάληψη	ενεργειών	δημοσιότητας	ή/και	αλλαγή	
επικοινωνιακών	μέσων	

• Εναλλακτικά:	τροποποίηση	όρων	έργου	

	

	

7.	 ΔΡΑΣΗ	7	(ΕΤΠΑ):	Δράσεις	ενίσχυσης	επιχειρήσεων	στο	πλαίσιο	του	Θεματικού	Στόχου	3	για	την	
περιοχή	παρέμβασης	της	ΒΑΑ	

Α/Α	 Περιγραφή	Κινδύνου	 Κατηγοριοποίηση	 Ενέργεια	
Περιορισμού	

7.1	 Απόκλιση	χρονοδιαγράμματος	
έργου	

Μεσαίος	

Συγκρότηση	Ομάδων	Έργων	και	τακτικές	συναντήσεις	
αυτών	με	το	Σχήμα	Διοίκησης	για	την	Στρατηγική	των	ΒΑΑ	
(όπως	αναφέρεται	στο	κεφ.Ε2.3)	για	την	αντιμετώπιση	
θεμάτων	που	προκύπτουν		

7.2	 Μεταβολή	νομοθετικού	πλαισίου	 Μεσαίος	

-Εγγραφή	σε	βάσεις	νομικών	πληροφοριών	και	τακτική	
παρακολούθηση	αυτών	από	τους	υπαλλήλους	
	
-Εκπαίδευση	και	κατάρτιση	των	υπαλλήλων	για	άμεση	
προσαρμογή	τους	σε	κάθε	αλλαγή	του	θεσμικού	πλαισίου		

7.3	

	
Κοινωνικές	αντιδράσεις	(από	
συλλόγους,	φορείς	της	περιοχής)	
	

Μεσαίος	
Διαβούλευση	και	διαπραγμάτευση	με	όλα	τα	
εμπλεκόμενα	μέρη	από	το	σχεδιασμό	έως	και	την	
υλοποίηση	της	δράσης	

7.4	 Μεγάλος	φόρτος	εργασίας	στο	
εμπλεκόμενο	προσωπικό		

Υψηλός	
Ορισμός	στελεχών	στις	ομάδες	έργων	με	σαφείς	και	
καθορισμένους	ρόλους	και	αρμοδιότητες	και	
συγκεκριμένος	αριθμός	έργων	ανά	επιβλέποντα	
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Περιγραφή	του	είδους	των	κινδύνων	 (π.χ.	επιχειρησιακών,	οικονομικών,	νομικών,	στελέχωσης,	
τεχνικών	προβλημάτων,	θεσμικών)	

	

Οι	βασικότερες	εστίες	κινδύνων	στα	έργα	αυτού	του	χαρακτήρα	χαρακτηρίζονται	με	βάση		

− Τη	διαχείριση	κινδύνων	σχετικά	με	την	προστιθέμενη	αξία	του	έργου	στην	περιοχή.	Το	έργο	θα	
πρέπει	να	διασφαλίσει	με	άλλα	λόγια	την	ωφέλεια	των	κατοίκων	από	την	υλοποίησή	του,	την	
κεφαλαιοποίηση	της	γνώσης	και	της	εμπειρίας	που	θα	παραχθεί	στη	διάρκεια	έργου	για	τους	
φορείς	υλοποίησης.	Συνεπώς	η	πρόβλεψη	εδώ	θα	πρέπει	να	είναι	με	ποιες	διαδικασίες	γίνεται	
η	μέτρηση	ικανοποίησης	των	βασικών	στόχων	και	οι	διορθωτικές	κινήσει	που	απαιτούνται	στις	
αποκλίσεις	 οι	 οποίες	 παρουσιάζουν	 υψηλής	 συμβατότητα	 με	 τις	 κανονιστικές	 ρυθμίσεις	 του	
έργου	

− Διαχείριση	 κινδύνου	 που	 απορρέουν	 από	 την	 εφαρμογή	 ή	 μη	 του	 σχεδίου	 διασφάλισης	
ποιότητας	 από	 τους	 εταίρους	 με	 κοινά	 καθορισμένο	 τρόπο,	 αλλά	 και	 διαδικασίες	 ελέγχου	
λαθών	 σε	 επίπεδο	 σύμπραξης.	 Για	 την	 πρώτη	 κατηγορία	 θα	 εφαρμοσθούν	 μέθοδοι	 που	
απορρέουν	από	τη	διαχείριση	ποιότητας	και	την	επισήμανση	σημείων	προς	βελτίωση,	ενώ	για	
τη	δεύτερη	διαδικασία	προκρίνονται	απλές	μέθοδοι	peer	review.	

− Την	πρόβλεψη	διαδικασιών	επανακαθορισμού	σημείων	του	σχεδιασμού	του	έργου		που	δεν	
εξελίσσονται	με	επικέντρωση	σε		

• Προβλήματα	επιλεξιμότητας	ενεργειών	ή	υποέργων	

• Απόδοσης	ενεργειών	ως	προς	του	αρχικούς	στόχους	και	στρατηγικές	

• Άλλοι	 οικονομικοί	 και	 νομικοί	 κίνδυνοι	 (π.χ	 καθυστερήσεις	 στις	 χρηματορροές,	 ταμειακή	
ανεπάρκεια,	αδειοδοτήσεις	και	συμβατότητα	με	κανονιστικό	πλαίσιο	προμηθειών,	κτλ	

• Διαχείριση	κινδύνων	δημοσιότητας,	ελλειμματική	ή	άστοχη	ενημέρωση,		κτλ	

	

Ως	διαδικασία	σε	επίπεδο	στελεχών	έργων	και	υποέργων	ΕΚΤ	,	έχει	επιλεγεί	η	μέθοδος	minirisk	ως	
εργαλείο	 κατάλληλο	 για	 την	 επισήμανση	 και	 υπολογισμό	 κινδύνων	 από	 μη	 πεπαιδευμένο	
προσωπικό.	Η	μέθοδος	περιγράφεται	συνοπτικά	εδώ	ως	παράδειγμα.	
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Ανάλυση	MiniRisk	

Η	 ανάλυση	 MiniRisk	 είναι	 μια	 απλή	 μέθοδος	 για	 να	 διαγνώσουμε,	 κατηγοριοποιήσουμε	 και	 να	
πάρουμε	προληπτικά	μέτρα	στο	έργο	–	έγκαιρα,	έτσι	ώστε	να	μειώσουμε	τις	πιθανότητες	ρίσκου	
που	μπορούν	να	σαμποτάρουν	την	ομαλή	υλοποίηση	του	έργου	μας.		

Σε	 γενικές	 γραμμές	 η	 ανάλυση	 αυτού	 του	 είδους	 θα	 εφαρμοσθεί	 στις	 δράσεις	 χαμηλότερης	
κλίμακας.	Στα	μεγαλύτερα	υποέργα	με	μεγαλύτερη	χρονική	διάρκεια	και	κόστη	θα	εφαρμόζουμε	τη	
μέθοδο	Successiv.	Η	ανάλυση	γίνεται	σε	επίπεδο	ομάδας	έργου		

Χρονική	Διάρκεια:	περίπου	0,5-1	μέρα.	

Βήματα	ανάλυσης	κινδύνων	

Βήματα	 Διαδικασίες	

Πριν	 από	 την	 ανάλυση	 θα	 πρέπει	 να	
γίνουν	τα	ακόλουθα	βήματα:		

I. Ορισμός	και	σύγκληση	Ομάδας	Έργου	
II. Αποστολή	προσκλήσεων	με	email	
III. Παρουσίαση	προτάσεων	για	τις	προϋποθέσεις	

ανάλυσης	που	βρίσκονται	πιο	κάτω.	

Κατά	 τη	 διάρκεια	 της	 Ανάλυσης	 θα	
πρέπει	να	γίνουν	τα	ακόλουθα	βήματα:	

IV. Απόφαση	για	τις	προϋποθέσεις	της	Ανάλυσης:		
− Στόχοι	του	έργου	και	του	υποέργου	
− Οριοθέτηση	ενεργειών	
− Λήψη	απόφασης	για	το	ποιες	επιπτώσεις	θα	

εκτιμηθούν	–χρόνος,	κόστος	ή	
λειτουργικότητα	(μια,	όλες	ή	ορισμένες	από	
τις	παραμέτρους)		

− Άλλοι	όροι	που	αφορούν	την	ανάλυση	
V. Πραγματοποίηση	brainstorming,	μπορεί	να	

χρησιμοποιηθεί	και	πίνακας	SWOT–	συζήτηση	για	
όλα	τα	πιθανά	ρίσκα	και	συμπλήρωση	του	
παρακάτω	πίνακα.		

VI. Εκτίμηση	της		πιθανότητας	(Π)	ότι	κάθε	ρίσκο	
εμφανίζεται	με	το	να	βάλουμε	μια	τιμή	
αξιολόγησης	μεταξύ	1	ως	5	(1	σημαίνει	μικρή	
πιθανότητα	ενώ	το	5	σημαίνει	μεγάλη	
πιθανότητα).		

VII. Εκτίμηση	των	επιπτώσεων	(Ε)	των	κινδύνων	με	το	
να	βαθμολογηθούν	με	μια	αξία	από	το	1	έως	το	5,	
όπου	το	1	σημαίνει	μικρή	Επίπτωση	και	το	5	
μεγάλη	Επίπτωση.		

VIII. Μέτρηση	του	μεγέθους	του	κινδύνου/ρίσκου	
Ρ=Π*Ε	για	κάθε	ρίσκο	

IX. Σημείωση	των	κινδύνων	που	πήραν	το	μεγαλύτερο	
βαθμό	ρίσκου.	

	

Παράδειγμα		

Οι	κίνδυνοι	θα	αναλυθούν	περαιτέρω	στη	φάση	της	τελικής	υποβολής	για	κάθε	υποέργο	ξεχωριστά.	
Στο	 παρακάτω	 παράδειγμα	 οι	 πιθανοί	 κίνδυνοι	 έχουν	 αναταξινομηθεί	 βάζοντας	 πάνω	 τους	
κινδύνους	που	συγκέντρωσαν	την	υψηλότερη	βαθμολογία	
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Ολοκλήρωση	της	επισήμανσης	λίστας	προληπτικών	μέτρων.	Καταλογοποίηση	των	κινδύνων	
ταξινομώντας	τους	με	βάση	το	βαθμό	κινδύνου	(Ρ).	

Νο	 Κίνδυνοι	 Π		
(1-5)	

Ε	
(1-5)	

R=	
Π*Ε	

	
	 Καθυστέρηση	σύναψης	σύμβαση	υλοποίησης	 5	 5	 25	

2	 Μη	επάρκεια	πόρων	προχρηματοδότησης	ή	συμπληρωματικών	
πόρων	που	έχουν	προβλεφθεί	 5	 5	 25	

4	 Λάθος	timing	μεταξύ	υποέργων,	ιδιαίτερα	μεταξύ	συμβουλευτικής	
και	κατάρτισης	 5	 5	 25	

10	 Λάθος	timing	μεταξύ	λειτουργιών	του	έργου	συγκριτικά	με	
συμπληρωματικά	ή	σε	συνέργεια	έργα	που	έχουν	προβλεφθεί	 5	 5	 25	

6	 Καθυστερήσεις	στη	λήψη	της	επιχορήγησης	λόγω	διοικητικών	
αδυναμιών	των	φορέων	του	τοπικού	εταιρικού	σχήματος	 4	 4	 16	

9	 Μη	εύρεση	ωφελουμένων	με	πνεύμα	“επιχειρείν”	–	ετεροβαρής	
παρουσία	ανέργων	που	κατευθύνονται	μόνο	σε	μισθωτή	εργασία	

4	 4	 16	

5	 Μη	επάρκεια	πόρων	από	τον	ΟΤΑ	για	τη	βιωσιμότητα	του	έργου	 3	 5	 15	

3	 Μη	κατάλληλο	προσωπικό	που	προσλήφθηκε	για	το	έργο	 3	 4	 12	

8	 Δεν	υπάρχουν	οι	όροι	και	οι	δεξιότητες	για	απασχόληση	στην	
Κοινωνική	Οικονομία	εκ	μέρους	των	πραγματικών	ωφελούμενων	

4	 3	 12	

7	 Μη	ύπαρξη	τοπικής	συμφωνίας	με	τις	ενέργειες	στη	διάρκεια	του	
έργου	

3	 3	 9	

Παράδειγμα	καταλόγου	προληπτικών	μέτρων	

Νο	 Μέτρα	 Υπεύθυνος	 Ολοκλήρωση	

1	
Ορισμός	ομάδας	έργου	με	έτοιμους	φακέλους	
δικαιολογητικών	και	συχνή	επαφή	με	την	Περιφέρεια	για	
επιτάχυνση	των	διαδικασιών	σε	καθυστέρηση	

………….…….…	 ………….…….…	

2	
Πρόβλεψη	τμηματικής	υλοποίησης	σε	συνδυασμό	με	τις	
χρηματορροές	και	τις	δυνατότητες	εκκίνησης	έργων	με	ίδια	
μέσα	(π.χ.	προετοιμασία)	

………….…….…	 ………….…….…	

4	

Εποπτεία	από	την	ομάδα	έργου	του	εταιρικού	σχήματος	
και	αρχική	συμφωνία	για	τμηματική	μετάβαση	από	τη	
Συμβουλευτική	στην	κατάρτιση.	Αποφυγή	πολύ	
εξειδικευμένων	καταρτίσεων	που	μπορούν	να	επιφέρουν	
καθυστερήσεις	και	εναλλακτικοί	φορείς	κατάρτισης	που	θα	
μπορούσαν	να	αναλάβουν	το	έργο.	

………….…….…	 ………….…….…	

10	
Συνεχής	ενημέρωση	και	διάχυση	της	πληροφορίας	προς	τα	
σημεία	επαφής	με	τους	ωφελούμενους	(Αγ.	Ανάργυροι,	
Ξηρόκαμπος	και	Κέντρο	Απασχόλησης).	

………….…….…	 ………….…….…	

…	 ………….…….…….…….…….……..	 ………….…….…	 ………….…….…	

	

− Συμπληρωματικά	 εργαλεία	 που	 απευθύνονται	 κυρίως	 στις	 ομάδες	 έργου	 των	 υποέργων	 ΕΚΤ	
είναι	 και	οι	πίνακες	SWOT	που	μπορούν	να	χρησιμοποιηθούν	προαιρετικά	για	 τον	εντοπισμό	
των	προβληματικών	περιοχών.	
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ	Γ:	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ	ΑΣΤΙΚΗΣ	ΑΡΧΗΣ	ΩΣ	

ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ	ΦΟΡΕΑ	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ	ΓΙΑ	ΤΗΝ	

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ	ΚΑΙ	ΕΠΙΛΟΓΗ	ΤΩΝ	ΠΡΑΞΕΩΝ		

Σύμφωνα	με	την	πρόσκληση	για	την	υποβολή	προτάσεων	Στρατηγικής	Βιώσιμης	Αστικής	Ανάπτυξης	
(ΒΑΑ)	στο	πλαίσιο	του	ΠΕΠ	Θεσσαλίας	2014-2020,	οι	Αστικές	Αρχές	καλούνται	να	αναλάβουν	ρόλο	
Ενδιάμεσου	Φορέα	Διαχείρισης	 (ΕΦΔ)	 των	ΒΑΑ	με	αρμοδιότητα	 την	αξιολόγηση	 και	 επιλογή	 των	
πράξεων	των	Στρατηγικών	ΒΑΑ	.	

Οι	 εκπρόσωποι	 του	 Δήμου	 Βόλου	 κατά	 τη	 διάρκεια	 της	 διαβούλευσης	 με	 τη	 Ειδική	 Υπηρεσία	
Διαχείρισης	του	Ε.Π.	Θεσσαλίας,	δήλωσαν	ότι	ο	φορέας:	

− δε	διαθέτει	το	απαιτούμενο	προσωπικό	για	να	ασχοληθεί	με	την	αξιολόγηση	και	επιλογή	των	
πράξεων,	

− δε	διαθέτει	επαρκή	εμπειρογνωμοσύνη	για	την	αξιολόγηση	και	επιλογή	των	πράξεων	και	

− δε	 δύναται	 να	 διασφαλίζει	 την	 τήρηση	 της	 αρχής	 του	 διαχωρισμού	 των	 καθηκόντων	 ως	 ΕΦ	
(αξιολόγηση	και	επιλογή	πράξεων)	και	ως	Δικαιούχος	(υλοποίηση	πράξεων)	

Λαμβάνοντας	 υπόψη	 τα	 ανωτέρω,	 προτείνουμε	 τον	 περιορισμό	 της	 εμπλοκής	 της	 Αστικής	 Αρχής	
στην	 αξιολόγηση	 των	 πράξεων	 μόνο	 ως	 προς	 τα	 κριτήρια	 που	 αφορούν	 στην	 ποιότητα	 των	
πράξεων	 και	 τη	 συνάφειά	 τους	 με	 την	 ολοκληρωμένη	 αστική	 στρατηγική	 και	 το	 επιχειρησιακό	
πρόγραμμα,	 όπως	 ορίζεται	 και	 στη	 συγκεκριμένη	 πρόσκληση,	 με	 τον	 ορισμό	 μεμονωμένων	
προσώπων.	 Η	 κατάλληλη	 εκπαίδευση	 των	 συγκεκριμένων	 αυτών	 προσώπων	 από	 την	 ΕΥΔ	
Θεσσαλίας	 θεωρείται	 επιβεβλημένη	 προκειμένου	 το	 προσωπικό	 να	 καταστεί	 ικανό	 για	 την	
αξιολόγηση	των	πράξεων	ως	προς	τα	επιμέρους	κριτήρια	των	προτάσεων.		

Ακολουθεί	 η	 απόφαση	 του	 Δημοτικού	 Συμβουλίου	 του	 Δήμου	 Βόλου	 για	 τον	 ορισμό	 της	
προαναφερόμενης	ομάδας	αξιολόγησης:	
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ΑΔΑ:	6ΦΛ1Ω96-ΒΧΚ	
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ΑΔΑ:	6ΦΛ1Ω96-ΒΧΚ	
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ΑΔΑ:	6ΦΛ1Ω96-ΒΧΚ	
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ΑΔΑ:	6ΦΛ1Ω96-ΒΧΚ	
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ	Δ:	ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΤΗΤΑ	ΣΤΗΝ	

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ	ΚΑΙ	ΕΦΑΡΜΟΓΗ	ΤΗΣ	ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ	

ΒΙΩΣΙΜΗΣ	ΑΣΤΙΚΗΣ	ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	

Δ1.	Μεθοδολογία	διαβούλευσης	

Με	ευθύνη	του	ΟΤΑ	προετοιμάζονται	και	αποστέλλονται	προς	έγκριση	από	τα	θεσπισμένα	όργανα	
διαβούλευσης	του	Δήμου	Βόλου	και	κυρίως	στην	Δημοτική	Επιτροπή	Διαβούλευσης:	

− Το	κείμενο	διαβούλευσης		

− Ορισμός	Ημερομηνίας	Έναρξης	και	Λήξης	της	Διαβούλευσης	

− Πρόσκληση	 του	 Δημάρχου	 ή	 του	 αρμόδιου	 αντιδημάρχου	 προς	 τους	 πολίτες	 και	 φορείς	 που	
συμμετέχουν	στην	επιτροπή	διαβούλευση	

− Ανακοίνωση	 του	 υπεύθυνος	 Συντονιστή	 Επικοινωνίας	 και	 τους	 υπευθύνους	 για	 την	
Επεξεργασία	των	Σχολίων	(Επίθετο,	Όνομα,	Τηλέφωνο,	email)	

− Δημοσιοποίηση	των	Συνοδευτικών	Κείμενων	

	

Δ2.	Ενημέρωση	και	ενεργοποίηση	των	εμπλεκόμενων	φορέων	

Δ2.1	Πρακτικά	1ης	διαβούλευσης	φορέων	στο	Δήμο	Βόλου	(23/03/2016)	

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ	ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ	

Από	τη	συνεδρίαση	της	Δημοτικής	Επιτροπής	Διαβούλευσης	

της	23ης	Μαρτίου	2016	

Στο	Βόλο,	σήμερα	την	23η	Μαρτίου	2016	και	ώρα	14:00,	συνήλθε	στην	αίθουσα	συνεδριάσεων	του	
Δημοτικού	 Συμβουλίου	η	Δημοτική	Επιτροπή	Διαβούλευσης,	η	οποία	συνεκλήθη	δυνάμει	 της	αρ.	
πρωτ.	20728/9-3-2016	πρόσκλησης	του	Δημάρχου	Βόλου,	η	οποία	κοινοποιήθηκε	εμπρόθεσμα	σε	
όλα	τα	μέλη.	

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:	

− Εκπρόσωποι	 φορέων:	 Καπούλα	 Νάνσυ	 (Τ.Ε.Ε	 Μαγνησίας),	 Ζαφείρης	 Γεώργιος	 (Ένωση	
Ξενοδόχων	Ν.Μαγνησίας),	Ηλιόπουλος	Βασίλειος,(Λέσχη	Ειδικών	Δυνάμεων)	Τσάμης	Ευθύμιος	
(Ιατρικός	Σύλλογος	Ν.Μαγνησίας)	Λιάτσικας	Αθανάσιος	(Οδοντιατρικός	Σύλλογος	Ν.Μαγνησίας)	
Ματσιόλης	Κων/νος	(Φαρμακευτικός	Σύλλογος	Μαγνησίας	&Αλμυρού)	

− Δημότες:	Ουδείς	
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− Αντιδήμαρχοι,	δημοτικοί	σύμβουλοι:	Ζαρκάδας-Βεργής	Απόστολος	

− Εκπρόσωποι	παρατάξεων:	Πατσιαντάς	Μαργαρίτης	

	

Θέμα	ημερήσιας	διάταξης:	

«Διαβούλευση	 επί	 του	 επιχειρησιακού	σχεδίου	 του	Δήμου	Βόλου	 για	 τις	 ολοκληρωμένες	αστικές	
παρεμβάσεις	στα	πλαίσια	του	νέου	ΕΣΠΑ	2014-2020»	

Ο	Προεδρεύων	(Ο	ασκών	καθήκοντα	Δημάρχου)	Θεοδώρου	Αθανάσιος	καλωσόρισε	τα	μέλη	της	
Δημοτικής	 Επιτροπής	 Διαβούλευσης	 στην	 συνεδρίαση	 με	 θέμα	 «Το	 επιχειρησιακό	 σχέδιο	 του	
Δήμου	Βόλου	για	τις	ολοκληρωμένες	αστικές	παρεμβάσεις	στα	πλαίσια	του	νέου	ΕΣΠΑ	2014-2020».	

Στην	 συνέχεια	 παρουσίασε	 το	 πρόγραμμα	 με	 τις	 δέκα	 αστικές	 παρεμβάσεις	 που	 θα	 γίνουν	 στον	
πολεοδομικό	ιστό	του	Βόλου	και	της	Ν.	Ιωνίας	οι	οποίες	όπως	τόνισε	θα	αναβαθμίσουν	τον	αστικό	
ιστό	και	την	ποιότητα	ζωής	των	κατοίκων	της	πόλης.	

Τα	δέκα	έργα	τα	οποία	ωρίμασαν	και	επρόκειτο	να	δημοπρατηθούν	ξεκινούν	με	την	επισκευή	και	
ενίσχυση	 του	 φέροντα	 οργανισμού	 και	 ανακαίνιση	 του	 Δημοτικού	 Θεάτρου	 Βόλου,	
προϋπολογισμού	 7,78	 εκατ.	 ευρώ.	 Επίσης	 προβλέπεται	 η	 επέκταση	 του	 δικτύου	πεζοδρόμων	 και	
δρόμων	ήπιας	 κυκλοφορίας	στον	 κεντρικό	αστικό	 ιστό	και	συγκεκριμένα	στις	οδούς	Τοπάλη,	Ογλ	
και	Γαμβέτα	προϋπολογισμού	1,085	εκ.ευρώ.	Στο	σχεδιασμό	εντάσσεται	η	ανάπλαση	της	περιοχής	
του	Παλαιού	 Λιμεναρχείου	 προϋπολογισμού	 685.000	 ευρώ.	 Ποσό	 490.000	 ευρώ	 θα	 διατεθεί	 για	
την	 ανάδειξη	 του	 κτιρίου	 Σπίρερ,	 με	 την	 κατεδάφιση	 του	 κτιρίου	 του	 Υγειονομικού,	 ενώ	
προϋπολογισμού	 127.000	 ευρώ	 είναι	 το	 έργο	 δημιουργίας	 χώρου	 πρασίνου	 στην	 συμβολή	 των	
οδών	Μαιάνδρου	 και	 Καισαρείας.	 Σύγχρονος	 χώρος	στάθμευσης	θα	 κατασκευαστεί	 επί	 της	 οδού	
Γ.Αβέρωφ	 στην	 θέση	 του	 πρώην	 κινηματογράφου	 Νίκη,	 με	 τον	 προϋπολογισμό	 του	 έργου	 να	
ανέρχεται	στις	114.000	ευρώ.	Τέσσερις	θα	είναι	οι	κυκλικοί	κόμβοι	που	θα	γίνουν	για	την	επίλυση	
του	 κυκλοφοριακού	 προβλήματος	 προϋπολογισμού	 περίπου	 ενός	 εκατ.	 ευρώ	 στους	 κόμβους	
Διμηνίου,	 ΚΤΕΛ,	 Τελωνείου	 και	 Τελωνείου-ΟΣΕ.	 Το	 πρώην	 κτίριο	 της	 ΑΝΕΒΟ	 θα	 μετατραπεί	 σε	
κέντρο	 υποδοχής	 δράσεων	 κοινωνικού	 χαρακτήρα	 με	 προϋπολογισμό	 200.000	 ευρώ.	 Άλλη	 μία	
παρέμβαση	 θα	 γίνει	 στην	 οδό	 Μαιάνδρου	 με	 δημιουργία	 θέσεων	 πάρκινγκ	 και	 διαπλάτυνση	
πεζοδρομίου	 προϋπολογισμού	 311.000	 ευρώ.	 Τέλος	 θα	 γίνει	 ολοκληρωμένο	 δίκτυο	
ποδηλατοδρόμων	προϋπολογισμού	600.000	ευρώ.	

Ο	Προεδρεύων	 έδωσε	 το	 λόγο	 στο	 Γενικό	 Γραμματέα	 του	Δήμου	Βόλου,	 Στ.	 Διαμαντίδη	 για	να	
συμπληρώσει	ότι	το	ολοκληρωμένο	αστικό	πρόγραμμα	με	την	νέα	χρηματοδότηση	είναι	της	τάξεως	
των	13	14-εκατ.	 ευρώ	και	περιλαμβάνει	 έργα	περίπου	11	 εκατ.	 ευρώ	και	 κοινωνικές	δράσεις	 της	
τάξεως	των	3	εκατ.	ευρώ.		

Στα	 παραπάνω	 έργα	 σύμφωνα	 με	 τον	 Γενικό	 Γραμματέα	 του	 Δήμου	 Βόλου,	 Στ.	 Διαμαντίδη	 	 θα	
έρθουν	να	«κουμπώσουν»	και	άλλα	έργα	και	παρεμβάσεις	όπως	η	δημιουργία	Μουσείου	Αργούς,	
οι	 αποθήκες	 του	 Ο.Λ.Β,	 το	 πάρκινγκ	 της	 Φιλελλήνων	 ,το	 Εκθεσιακό	 που	 θα	 μετατραπεί	 σε	
Συνεδριακό,	 η	 λειτουργία	 του	 Κοιμητηρίου	 Ταξιαρχών	 ως	 Ανοιχτό	 Μουσείο.	 Τα	 έργα	 αυτά	 θα	
χρηματοδοτηθούν	από	τα	υπόλοιπα	των	εκπτώσεων,	από	άλλα	χρηματοδοτικά	προγράμματα	ή	και	
από	τους	ίδιους	πόρους.	

Στην	 συνέχεια	 Ο	 Γενικός	 Διευθυντής	 του	 Δήμου	 Βόλου,	 Στ	 Νικηφόρου,	 εξήγησε	 ότι	 το	
επιχειρησιακό	 σχέδιο	 με	 τις	 αστικές	 παρεμβάσεις	 δεν	 είναι	 ανεξάρτητο	 από	 το	 στρατηγικό	
σχεδιασμό.	Τόνισε	ιδιαίτερα	ότι	ο	σχεδιασμός	θα	περιλαμβάνει	και	δράσεις	κοινωνικής	πολιτικής,	
όπως	υποστήριξη	ατόμων	που	πλήττονται	από	την	φτώχεια,	ευαίσθητες	κοινωνικά	ομάδες	αλλά	και	
επιχειρηματικές	 και	 καινοτόμες	 δραστηριότητες.	 Επίσης	 όπως	 ανέφερε	 για	 το	 σκοπό	 αυτό	
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βρίσκεται	 σε	 εξέλιξη	 έρευνα	 με	 ερωτηματολόγια	 σε	 συνεργασία	 με	 το	 Πανεπιστήμιο	 Θεσσαλίας	
στην	περιοχή	παρέμβασης.	

Ακολούθησε	συζήτηση	με	τοποθετήσεις	των	μελών	της	Επιτροπής	τα	οποία	υπέβαλλαν	ερωτήσεις	
και	ζήτησαν	διευκρινίσεις	σχετικά	με	την	παρουσίαση	του	ολοκληρωμένου	σχεδίου	με	τις	αστικές	
παρεμβάσεις	καθώς	διατυπώθηκαν	και	κατεγράφησαν	συνοπτικά	οι	κάτωθι	γνώμες	και	απόψεις	

Η	εκπρόσωπος	του	ΤΕΕ	Μαγνησίας	Καπούλα	Νάνσυ,	υποστήριξε	ότι	επίκεντρο	του	προγράμματος	
θα	 έπρεπε	 να	 είναι	 η	 αναβάθμιση	 της	 συνοικίας	 του	 Παλιού	 Λιμεναρχείου,	 το	 οποίο	 όπως	
προκύπτει	παίρνει	μικρό	κομμάτι	από	την	«πίτα».Τη	διαφωνία	της	εξέφρασε	με	το	γκρέμισμα	του	
πρώην	 κινηματογράφου	 Νίκη,	 υπογραμμίζοντας	 ότι	 το	 ανοιχτό	 πάρκινγκ	 που	 προβλέπεται	 να	
δημιουργηθεί	στη	θέση	του	ανάμεσα	σε	πολυκατοικίες	αποτελεί	μία	παρωχημένη	λύση.	Ενστάσεις	
εξέφρασε	 για	 την	 χρησιμότητα	 τεσσάρων	 κυκλικών	 κόμβων	 στην	 πόλη	 καθώς	 τόνισε	 ότι	 πρώτα	
πρέπει	να	εξετασθεί	το	θέμα	του	κυκλοφοριακού	,	το	οποίο	έχει	να	επικαιροποιηθεί	από	το	2001.	

Ο	πρόεδρος	της	Ένωσης	Ξενοδόχων	Ν.	Μαγνησίας	Ζαφείρης	Γεώργιος	διευκρίνισε	ότι	το	μουσείο	
της	Αργούς	και	το	Εκθεσιακό	θα	συμβάλλει	στο	κομμάτι	του	τουρισμού.	

Ο	πρόεδρος	του	 Ιατρικού	Συλλόγου	Τσάμης	Ευθύμιος	δήλωσε	την	ικανοποίηση	του	για	την	λύση	
που	επιλέχθηκε	για	το	Δημοτικό	Θέατρο	με	την	επισκευή	του	και	ζήτησε	από	το	Δήμο	να	αναλάβει	
πρωτοβουλίες	για	την	δημιουργία	δικτύου	σταθμών	μέτρησης	της	αερορύπανσης.	

Ο	 πρόεδρος	 του	 Συλλόγου	 Φαρμακοποιών	 Μαγνησίας,	 Κ..Ματσιόλης	 σχολίασε	 θετικά	 την	
επέκταση	 του	 δικτύου	 πεζοδρόμων,	 δρόμων	 ήπιας	 κυκλοφορίας	 στην	 πόλη	 αλλά	 και	
ποδηλατοδρόμων,	αναφερόμενος	στο	πρόβλημα	που	αντιμετωπίζει	ο	Βόλος	με	την	ατμοσφαιρική	
ρύπανση.	

Ο	εκπρόσωπος	της	Λέσχης	Ειδικών	Δυνάμεων	Β.Ηλιόπουλος	επεσήμανε	ότι	

	«Η	επιτροπή	έχει	απαξιωθεί	εξαιτίας	της	μη	συμμετοχής	των	φορέων».	

Ο	 Αντιδήμαρχος	 Τοπικής	 Οικονομικής	 Ανάπτυξης,	 Προγραμματισμού,	 Βιώσιμης	 Ανάπτυξης	 και	
Διαχείρισης	 ΣΕΣ,	 Ζαρκάδας	 –Βεργής	 Απόστολος	 τόνισε	 ότι	 η	 πόλη	 «διψάει»για	 τέτοιου	 είδους	
αστικές	 παρεμβάσεις	 και	 είναι	 επιτακτική	 ανάγκη	 όλων	 των	 φορέων	 να	 παρευρίσκεται	 στην	
επιτροπή	Διαβούλευσης	για	το	καλό	της	πόλης.	

Ο	Προεδρεύων	(Ο	Ασκών	καθήκοντα	Δημάρχου	)	Θεοδώρου	Αθανάσιος	ευχαρίστησε	όλους	τους	
μετέχοντες	στη	διαβούλευση,	τόσο	για	την	παρουσία	τους		όσο	και	για	τις	τοποθετήσεις	τους.	

Ο	Προεδρεύων	

O	Ασκών	καθήκοντα	Δημάρχου	

Θεοδώρου	Αθανάσιος	
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Δ2.2	Πρακτικά	2ης	διαβούλευσης	φορέων	στο	Δήμο	Βόλου	(20/04/2016)	

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ		4ου	ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ	

Από	τη	συνεδρίαση	της	Δημοτικής	Επιτροπής	Διαβούλευσης	

της	20ης	Απριλίου	2016	

Στο	Βόλο,	σήμερα	την	20η	Απριλίου	2016	και	ώρα	18:30,	συνήλθε	στην	αίθουσα	συνεδριάσεων	του	
Δημοτικού	 Συμβουλίου	η	Δημοτική	Επιτροπή	Διαβούλευσης,	η	οποία	συνεκλήθη	δυνάμει	 της	αρ.	
πρωτ.29549/6-4-2016	πρόσκλησης	 του	Δημάρχου	Βόλου,	 η	 οποία	 κοινοποιήθηκε	 εμπρόθεσμα	σε	
όλα	τα	μέλη.	

Παρόντες:	

− Εκπρόσωποι	 φορέων:	 Καπούλα	 Νάνσυ	 (Τ.Ε.Ε	 Μαγνησίας),	 Παπαδούλης	 Απόστολος	 ,	
Ηλιόπουλος	 Βασίλειος,(Λέσχη	 Ειδικών	 Δυνάμεων)	 Τσάμης	 Ευθύμιος	 (Ιατρικός	 Σύλλογος	
Ν.Μαγνησίας)	Λιάτσικας	Αθανάσιος	(Οδοντιατρικός	Σύλλογος	Ν.Μαγνησίας)	Βολιώτης	Κων/νος	
(Περιβαλλοντική	Πρωτοβουλία	Ν.Μαγνησίας)	

− Δημότες:	Ουδείς	

− Αντιδήμαρχοι,	δημοτικοί	σύμβουλοι:	Ζαρκάδας-Βεργής	Απόστολος,	Αποστολάκης	Ιάσων	

− Εκπρόσωποι	παρατάξεων:	Πατσιαντάς	Μαργαρίτης	

	Θέμα	ημερήσιας	διάταξης:	

«Διαβούλευση	 επί	 του	 	 Α΄	 Προσχεδίου	 του	 Επιχειρησιακού	 Σχεδίου	 του	 Δήμου	 Βόλου	 για	 τις	
ολοκληρωμένες	Χωρικές	Επενδύσεις	(ΟΧΕ)στα	πλαίσια	του	νέου	ΕΣΠΑ	2014-2020»	

Ο	Προεδρεύων	 (Ο	 ασκών	 καθήκοντα	 Δημάρχου)	 κ.	 Θεοδώρου	 Αθανάσιος	 καλωσόρισε	 τα	μέλη	
της	Δημοτικής	Επιτροπής	Διαβούλευσης	στην	συνεδρίαση	της	Επιτροπή	Διαβούλευσης	του	Δήμου	
Βόλου	 ,με	 θέμα	 «Διαβούλευση	 επί	 του	 	 Α΄	 Προσχεδίου	 του	 Επιχειρησιακού	 Σχεδίου	 του	 Δήμου	
Βόλου	για	τις	ολοκληρωμένες	Χωρικές	Επενδύσεις	(ΟΧΕ)	στα	πλαίσια	του	νέου	ΕΣΠΑ	2014-2020	και	
προλόγισε	επί	του	θέματος.	

’Στην	 πρώτη	 φάση	 παρουσιάσαμε	 την	 περιοχή	 παρέμβασης	 μέσα	 στην	 οποία	 η	 δημοτική	 αρχή	
στοχεύει	 να	 παρέμβει,	 αναβαθμίζοντας	 την	 ποιότητα	 ζωής	 των	 κατοίκων,	 παρεμβαίνοντας	 και	
βελτιώνοντας	 το	 κυκλοφοριακό	 που	 είναι	 ένα	 χρόνιο	 πρόβλημα	 του	 κέντρου	 του	 Βόλου	 με	
στοχευμένες	 κυκλοφοριακές	 ρυθμίσεις	 που	 έχουν	 θετικό	 πρόσημο	 για	 το	 περιβάλλον	 ,	 ενώ	
ταυτόχρονα	δίνουμε	λύση	και	αναβαθμίζουμε	τις	πολιτιστικές	υποδομές	της	πόλης	με	την	συνολική	
παρέμβαση	 στο	 δημοτικό	 θέατρο.	 Σήμερα	 σας	 παρουσιάζουμε	 τον	 Επιχειρησιακό	 Σχεδιασμό	 της	
παρέμβασης	 που	 προτείνουμε	 ,	 ένας	 σχεδιασμός	 ο	 οποίος	 έρχεται	 να	 ¨κουμπώσει¨¨	 στον	
Στρατηγικό	Σχεδιασμό	του	Δήμου	Βόλου	που	έχει	εγκριθεί	από	Δημοτικό	Συμβούλιο	τον	Αύγουστο	
του	 2015.Ταυτόχρονα,	 πέραν	 των	 έργων	 που	 προτείνονται	 για	 την	 περιοχή	 παρέμβασης	 ,	
προτείνονται	και	άλλα	έργα	,	είτε	αυτά	βρίσκονται	εντός	της	περιοχής	παρέμβασης	,	είτε	εκτός	και	
που	στόχο	έχουν	να	προσδώσουν	προστιθέμενη	αξία	για	την	ανάπτυξη	της	περιοχής.	Θα	ήθελα	στο	
σημείο	αυτό	να	κάνω	μία	ιδιαίτερη	αναφορά	σε	ένα	θέμα	που	απασχόλησε	τα	ΜΜΕ	τον	τελευταίο	
καιρό	και	δεχτήκαμε	κριτική	για	έλλειψη	σχεδιασμού	σε	αυτό	που	κάνουμε,	αναφέρομαι	φυσικά	
στην	αλλαγή	 του	αρχικού	σχεδιασμού	για	κατεδάφιση	 του	κτιρίου	 του	Υγειονομικού.	Η	δημοτική	
αρχή	 με	 αυξημένο	 αίσθημα	 ευθύνης	 και	 κοινωνικής	 ευαισθησίας	 ,	 προσεγγίζει	 τα	 θέματα	 των	
Κοινωνικών	παρεμβάσεων,	και	δεν	διστάζει,	προκειμένου	να	δώσει	λύσεις	που	να	εξυπηρετούν	τις	
ευαίσθητες	ομάδες	των	συμπολιτών	μας,	να	αναλάβει	το	πολιτικό	κόστος	για	αλλαγές	σε	προτάσεις	
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που	 έχουν	 κατατεθεί,	 λαμβάνοντας	 υπόψη	 τα	 νέα	 δεδομένα	 που	 έχουν	 μεσολαβήσει	 από	 την	
πρώτη	Επιτροπή	Διαβούλευσης	μέχρι	και	σήμερα,	και	αναφέρθηκε		συγκεκριμένα		

− στην	Έκδοση	ΚΥΑ	 (Κοινή	Υπουργική	Απόφαση)	στις	29/3/2016	 ,	μία	μόλις	εβδομάδα	μετά	την	
συνεδρίασή	 μας	 ,	 των	 Υπουργείων	 Εσωτερικών	 ,	 Εργασίας	 Κοινωνικής	 Ασφάλισης	 και	
Κοινωνικής	Αλληλεγγύης	 ,	 με	θέμα	 την	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	ΚΕΝΤΡΩΝ	ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ	σε	 κάθε	δήμο	 της	
χώρας	σε	χώρους	που	θα	πρέπει	να	πληρούν	συγκεκριμένες	προδιαγραφές	και	όπως	ενδεικτικά	
αναφέρει	η	ΚΥΑ	 ,	«τα	κτίρια	στα	οποία	θα	λειτουργούν	τα	«Κέντρα	Κοινότητας»	θα	πρέπει	να	
διασφαλίζουν	 την	 προσβασιμότητα	 και	 εξυπηρέτηση	ατόμων	 με	αναπηρία	 ή	 εμποδιζόμενων	
ατόμων		

− και	στην	Έκδοση	Εγκυκλίου	του	Υπουργείου	Εργασίας	 ,	Κοινωνικής	Ασφάλισης	και	Κοινωνικής	
Αλληλεγγύης	 ,	 με	 ημερομηνία	 13/4/2016	 ,	 σε	 εφαρμογή	 της	 ΚΥΑ	 για	 «Ρυθμίσεις	 για	 την	
διασφάλισης	της	πρόσβασης	των	ανασφάλιστων	στο	Εθνικό	Σύστημα	Υγείας»	,	αναφέρει	ότι	οι	
Διευθύνσεις	 Πρόνοιας	 των	 δήμων	 θα	 αναλάβουν	 την	 καταγραφή	 και	 την	 ολοκλήρωση	 των	
διαδικασιών	για	ένταξη	των	ανασφάλιστων	στο	συγκεκριμένο	πρόγραμμα	

Η	δημοτική	αρχή	,	λαμβάνοντας	υπόψη	όλα	τα	παραπάνω	και	έχοντας	σαν	γνώμονα	την	καλύτερη	
εξυπηρέτηση	των	πολιτών	,	αποφάσισε	να	προτείνει	στην	Επιτροπή	Διαβούλευσης	,	την	διατήρηση	
του	κτιρίου	του	Υγειονομικού	προκειμένου	να	στεγαστούν	οι	αυξημένες	Κοινωνικές	δραστηριότητες	
του	 δήμου.	 Είμαστε	 σήμερα	 στην	 ευχάριστη	 θέση	 να	 παρουσιάσουμε	 έναν	 Ολοκληρωμένο	
Επιχειρησιακό	 Σχεδιασμό	 για	 την	 Βιώσιμη	 Αστική	 Ανάπτυξη	 και	 να	 τον	 θέσουμε	 στην	 Επιτροπή	
Διαβούλευσης	για	συζήτηση.’’	

Στην	συνέχεια	ο	Προεδρεύων	(Ο	ασκών	καθήκοντα	Δημάρχου	)	κ.Θεοδώρου	Αθανάσιος	έδωσε	το	
λόγο	στο	Γενικό	Διευθυντή	του	Δήμου	Βόλου	και	υπεύθυνο	παρακολούθησης	της	κατάρτισης	του	«	
Επιχειρησιακού	 Σχεδίου	 για	 την	 Ολοκληρωμένη	 Χωρική	 Επένδυση	 (ΟΧΕ)	 στο	 πλαίσιο	 του	
Περιφερειακού	 Προγράμματος	 Θεσσαλίας	 ΕΣΠΑ	 2014-2020»	 Νικηφόρου	 Ευστάθιου.	 ο	 οποίος	
παρουσίασε	αναλυτικά	το		σχέδιο	στα	μέλη	της	Επιτροπής.	

Ακολούθησε	συζήτηση	με	τοποθετήσεις	των	μελών	της	Επιτροπής	τα	οποία	υπέβαλλαν	ερωτήσεις	
και	 ζήτησαν	διευκρινίσεις	σχετικά	με	 την	παρουσίαση	του	Επιχειρησιακού	σχεδίου	με	 τις	αστικές	
παρεμβάσεις	καθώς	διατυπώθηκαν	και	κατεγράφησαν	συνοπτικά	οι	κάτωθι	γνώμες	και	απόψεις:	

Ο	 Εκπρόσωπος	 του	 Συνδέσμου	 Βιομηχανιών	Θεσσαλίας	&	 Κεντρικής	 Ελλάδας	 	 κ.	 Παπαδούλης	
Απόστολος	 εξέφρασε	 την	 ικανοποίηση	 του	 σχετικά	 με	 την	 σύνταξη	 της	 μελέτης	 ότι	 σχεδιάστηκε	
από	 καταρτισμένο	 προσωπικό	 του	 Δήμου	 με	 εξειδίκευση	 και	 τεχνογνωσία.	 Τόνισε	 ότι	 η	 μελέτη	
όπως	 αποτυπώνεται	 είναι	 μελέτη	 Ευρωπαϊκού	 Κοινωνικού	 Ταμείου	 και	 όχι	 Ευρωπαϊκού	 Ταμείου	
Περιφερειακής	 Ανάπτυξης,	 δηλαδή	 επικεντρώνεται	 σε	 οικονομικά	 και	 κοινωνικά	 χαρακτηριστικά	
αλλά	 όχι	 σε	 αναπτυξιακά	 	 Στη	 συνέχεια	 αναφέρθηκε	 στο	 εκτεταμένο	 πρόβλημα	 της	
αποβιομηχάνισης	και	της	απο	επένδυσης		που	περνάει	αυτό	τον	καιρό	η	περιοχή	και	θα	ήταν	καλό	
αυτό	 να	 τονιστεί	 με	 στοιχεία.	 Παρατήρησε	 ότι	 αποτυπώνονται	 οι	 καλές	 προθέσεις	 του	 Δήμου	
Βόλου	όπως	για	παράδειγμα	οι	νέες	μορφές	απασχόλησης,	η	βελτίωση	του	επιχειρησιακού	σχεδίου	
στην	 ενθάρρυνση	 των	πρωτοβουλιών	 και	αξιοποίηση	 του	ανενεργού	πληθυσμού	αλλά	 τόνισε	ότι	
χρειάζονται	ουσιαστικότερες	λύσεις.	Επίσης	τόνισε	ότι		δεν	γίνεται	εκτενής	ανάλυση	στο	σχέδιο	για	
τις	 οικονομικές	 δραστηριότητες	 του	 Δήμου	 όπως	 αναλύονται	 οι	 κοινωνικές.	 Ακολούθως,	 δήλωσε	
ότι	 το	 Πανεπιστήμιο	 Θεσσαλίας	 είναι	 εργοδότης	 και	 τροφοδότης	 της	 τοπικής	 αγοράς	 και	 για	 το	
λόγο	αυτό	πρέπει	να	υπάρχουν	σχέσεις	έρευνας	και	παραγωγής.	Ο	σύνδεσμος	Βιομηχανίας	κινείται	
προς	αυτή	την	κατεύθυνση	και	συνεργάζεται	με	σκοπό	την	ανάπτυξη	και	την	επιχειρηματικότητα.	
Επιπρόσθετα	 παρατήρησε	 ότι	 στην	 στρατηγική	 του	 σχεδίου	 δεν	 αποτυπώνεται	 η	 αξιοποίηση	 της	
κρουαζιέρας	 και	 η	 δημιουργία	 μαρινών	 με	 σκοπό	 	 την	 ανάπτυξη	 του	 τουρισμού.	 Τέλος	 έκανε	
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κριτική	 σε	 διάφορα	 σημεία	 του	 επιχειρησιακού	 σχεδίου,	 τόνισε	 ότι	 ο	 Βόλος	 δεν	 έχει	 γίνει	
τουριστικός	προορισμός,	 ζήτησε	η	αγορά	να	 ξεφύγει	από	 τα	στερεότυπα	και	 να	αξιοποιηθούν	 τα	
κτίρια	–	κουφάρια	προς	όφελος	της	πόλης.	

Η	 εκπρόσωπος	 του	 ΤΕΕ	Μαγνησίας	 Καπούλα	 Νάνσυ,	 συνεχάρη	 τους	υπηρεσιακούς	παράγοντες	
του	 Δήμου	 Βόλου	 όπως	 παρουσίασαν	 το	 σχέδιο	 με	 τις	 χωρικές	 παρεμβάσεις.	 Τόνισε	 ότι	 τίθεται	
θέμα	ολοκληρωμένης	 κυκλοφοριακής	 μελέτης	 για	 τους	 κυκλικούς	 κόμβους	 και	 ότι	 η	 κατεδάφιση	
του	πρώην	κινηματογράφου	«Νίκη»	σε	ανοιχτό	χώρο	στάθμευσης	δεν	θα	αναβαθμίσει	την	περιοχή.	
Για	το	Δημοτικό	Θέατρο	ζήτησε	να	μάθει	αν	υπάρχουν	και	άλλες	μελέτες	εκτός	από	τη	στατική	και	
για	το	κτίριο	του	Υγειονομικού	διερωτήθηκε	αν	υπάρχει	πρόβλημα	με	το	ιδιοκτησιακό	καθεστώς	ή	
άλλαξε	η	απόφαση	για	την	κατεδάφισή	του.	

Ο	πρόεδρος	 του	 Ιατρικού	Συλλόγου	Τσάμης	Ευθύμιος	αναφέρθηκε	στο	θέμα	της	ατμοσφαιρικής	
ρύπανσης.	Τόνισε	ότι	το	πρόβλημα	οφείλεται	κυρίως	στο	κυκλοφοριακό	και	πρέπει	να	αλλάξουν	τα	
λεωφορεία	που	είναι	παλιά	και	αρκετά	ρυπογόνα,	με	μικρότερα	που	θα	καίνε	πιο	φιλικά	καύσιμα.	
Επανέλαβε	το	αίτημα	για	δημιουργία	δικτύου	μέτρησης	ατμοσφαιρικής	ρύπανσης,	που	θα	μετρά	το	
πρόβλημα	 και	 θα	 υπαγορεύει	 τη	 λήψη	 έκτακτων	 μέτρων.	 Επίσης	 αναφέρθηκε	 στο	 θέμα	 του	
Τουρισμού	και	του	Πολιτισμού	και	πρότεινε	να	δημιουργηθούν	πολιτιστικές	διαδρομές	ελκυστικές	
για	προσέλκυση	και	παραμονή	του	κόσμου	στην	περιοχή.	

Ο	 εκπρόσωπος	 της	 Περιβαλλοντικής	 Πρωτοβουλίας	 κ.Βολιώτης	 τόνισε	 ότι	 σε	 επίπεδο	
προγραμματισμού	 και	 σε	 επίπεδο	 καταγραφής	 στοιχείων	 η	 υπηρεσία	 του	 Δήμου	 Βόλου	 έδωσε	
πλήρη	εικόνα	 του	Σχεδίου.	Επιπρόσθετα	επεσήμανε	ότι	πρέπει	 να	προβληματίσει	η	απουσία	 των	
φορέων	και	ζήτησε	να	λειτουργήσουν	οι	σταθμοί	μέτρησης	ρύπανσης	του	Πανεπιστημίου	(να	βάλει	
ο	Δήμος	τα	λίγα	χρήματα	που	απαιτούνται)	και	της	ΔΕΥΑΜΒ.	Η	ρύπανση	τόνισε	οφείλεται	κυρίως	
στην	καύση	των	τζακιών,	παραδέχτηκε	ότι	χρειάζεται	ανανέωση	του	στόλου	του	Αστικού	ΚΤΕΛ,	ενώ	
τόνισε	 ότι	 τη	 δική	 τους	 συμμετοχή	 έχουν	 η	 βιομηχανία	 και	 το	 λιμάνι.	 Επίσης	 τόνισε	 ότι	 για	 τα	
κλαδέματα	 των	 δένδρων	 η	 Δημοτική	 Αρχή	 δέχεται	 κριτική	 των	 πολιτών,	 ενώ	 τάχθηκε	 υπέρ	 των	
κυκλικών	κόμβων	με	πρόβλεψη	για	τους	πεζούς	και	 τόνισε	την	ανάγκη	για	ανισόπεδες	διαβάσεις	
στην	περιφερειακό.	

Ο	εκπρόσωπος	της	Λέσχης	Ειδικών	Δυνάμεων	Β.	Ηλιόπουλος	εκ	μέρους	των	εθελοντών	ζήτησε	από	
το	Δήμο	να	γίνει	ξεκαθάρισμα	των	ενεργών	εθελοντικών	ομάδων,	προς	τις	οποίες	ο	Δήμος	να	δίνει	
κάποια	βοήθεια	και	να	παρέχει	διευκολύνσεις.	

Ο	Γενικός	Γραμματέας	του	Δήμου	Βόλου	κ.	Διαμαντίδης	Στυλιανός	τόνισε:	

− Το	επιχειρησιακό	σχέδιο	που	παρουσιάστηκε	για	την	ολοκληρωμένη	αστική	ανάπλαση	αφορά	
ένα	στοχευμένο	σχέδιο	που	περιορίζεται	σε	μια	μικρότερη	περιοχή	του	Δήμο	Βόλου,	με	σκοπό	
οι	κοινωνικές	δράσεις	να	συνδυαστούν	με	την	κατασκευή	υποδομών.		

− Τα	τρία	πρώτα	έργα	που	βρίσκονται	στον	δεύτερο	πίνακα	των	δυναμένων	έργων	στα	πλαίσια	
του	επιχειρησιακού	προγράμματος	που	παρουσιάστηκε	είναι:	Το	Εκθεσιακό	το	οποίο	θα	γίνει	
Συνεδριακό,	 ο	 χώρος	 στάθμευσης	 επί	 των	 οδών	 Φιλελλήνων	 	 και	 Δημητριάδος	 και	 ο	
οδοφωτισμός	 με	 φωτιστικά	 σώματα	 μικρότερης	 ενεργειακής	 κατανάλωσης	 (LED)	 Το	 πρώτο	
έργο	βρίσκεται	σε	επίπεδο	τευχών	δημοπράτησης,	και	θα	υλοποιηθεί	με	ιδίους	πόρους	κατόπιν	
απόφασης	του	Δημοτικού	Συμβουλίου	δηλαδή	από	επιστροφές	του	προηγούμενου	έτους	του	
προϋπολογισμού	του	Δήμου.	Το	δεύτερο	έργο,	ο	χώρος	στάθμευσης	στην	οδό	Φιλελλήνων	θα	
εκτελεστεί	 με	 την	 διαδικασία	 σύμβασης	 παραχώρησης	 για	 30	 χρόνια	 και	 αν	 αυτό	 δεν		
επιτευχθεί	 θα	 	 εκτελεστεί	 από	 το	 Δήμο	 και	 θα	 νοικιαστεί.	 Τέλος	 το	 τρίτο	 είναι	 η	 αλλαγή	
φωτιστικών	 σωμάτων	 με	 LED	 για	 εξοικονόμηση	 ενέργειας	 με	 σύμβαση	 παραχώρησης	 για	 10	
χρόνια		
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− Οι	 κυκλικοί	 κόμβοι	 αποτελούν	 προτεραιότητα	 για	 την	 κυκλοφοριακή	 ρύθμιση	 της	 πόλης	 και	
είμαστε		στην	προσπάθεια	να	εντάξουμε	και	άλλους		4	κόμβους	στις	περιοχές(	στην	είσοδο	του	
Ο.Λ.Β	στην	θέση	Μπουρμπουλήθρα,	στον	περιφερειακό	στη	συμβολή	της	οδού	Ιωλκού	και	στην	
θέση	Αστέρια,	και	τέλος		στην	συμβολή	των	οδών	Αθηνών-Λαρίσης.)		

− Αναφέρθηκε	ότι	στο	κτίριο	της	Α.Ν.Ε.Β.Ο	θα	δημιουργηθεί	ένα	κέντρο	συμβουλευτικής	για	την	
απασχόληση	 (job	 centre)	 και	 	 θα	 έχει	 ως	 στόχο	 την	 βοήθεια	 των	 ανέργων	 στην	 αναζήτηση	
εργασίας..		

− Σημείωσε	ότι	το	ολοκληρωμένο	αστικό	πρόγραμμα	με	την	νέα	χρηματοδότηση	είναι	της	τάξεως	
για	έργα	υποδομών	στο	ύψος		των	12,5-εκατ.	ευρώ	και	κοινωνικές	δράσεις	της	τάξεως	των	4,5	
εκατ.	ευρώ.	

Ο	 Προεδρεύων	 (Ο	 Ασκών	 καθήκοντα	 Δημάρχου	 )	 κ.Θεοδώρου	 Αθανάσιος	 ευχαρίστησε	 όλους	
τους	μετέχοντες	στη	διαβούλευση,	τόσο	για	την	παρουσία	τους		όσο	και	για	τις	τοποθετήσεις	τους.	

Ο		Προεδρεύων	

O	Ασκών	καθήκοντα	Δημάρχου	

Θεοδώρου	Αθανάσιος	
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ	Ε:	ΣΥΣΤΗΜΑ	ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ	

Ε.1	Πληροφορίες	σχετικά	με	το	σύστημα	διακυβέρνησης		

Ως	 σύστημα	 διακυβέρνησης	 θεωρούμε	 το	 σύνολο	 των	 κανόνων	 και	 διαδικασιών	 που	 διέπουν	 τη	
συγκρότηση,	 την	οργάνωση	και	 τη	 λειτουργία	 των	οργάνων	 των	 εταίρων	με	 επικεφαλής	 το	Δήμο	
Βόλου	που	θα	υλοποιήσουν	το	έργο.	

Οι	 τέσσερις	 βασικές	 λειτουργίες	 που	 περιλαμβάνονται	 στο	 σύστημα	 διακυβέρνησης	 του	 έργου	
αποτελούν	ουσιαστικά	διαδικασίες	λειτουργίας	που	συμμορφώνονται	με	τα	συστήματα	ποιότητας	
και	διαχειριστικής	επάρκειας	των	υπηρεσιών	του	ΟΤΑ.	Στην	περίπτωσή	μας	η	λειτουργία	του	έργου	
θα	υπόκειται	και	θα	περιγράφεται	στις	διαδικασίες	διασφάλισης	της	ποιότητας	του	έργου	και	θα	
δεσμεύει	τους	εταίρους	που	θα	το	υλοποιήσουν.		
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Ε.2	Ρόλος	και	αρμοδιότητες	των	εμπλεκόμενων	φορέων	

Ε2.1	Εταιρικό	σχήμα	

Ως	 σύστημα	 διακυβέρνησης	 θεωρούμε	 το	 σύνολο	 των	 κανόνων	 και	 διαδικασιών	 που	 διέπουν	 τη	
συγκρότηση,	 την	οργάνωση	και	 τη	λειτουργία	 των	οργάνων	 των	φορέων	που	θα	υλοποιήσουν	 το	
έργο.	Στο	εταιρικό	σχήμα	της	Στρατηγικής	Βιώσιμης	Αστικής	Ανάπτυξης	(ΒΑΑ)	θα	συμμετέχουν	ως	
επικεφαλής	ο	Δήμος	Βόλου	(Αστική	Αρχή)	και	ως	εμπλεκόμενοι	φορείς	η	ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ	(κοινωφελής	
επιχείρηση,	ΝΠΙΔ)	και	ο	ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ	(Ν.Π.Δ.Δ.)	σύμφωνα	με	το	παρακάτω	πίνακα	

	

Πίνακας 69 Φορείς που συµµετέχουν στην υλοποίηση της στρατηγικής ΒΑΑ	

Α/Α	 Φορέας	 Είδος	
Πράξης	

Δικαιούχος	
Φορέας	

Φορέας	
υλοποίησης	

Φορέας	
Λειτουρ-
γίας	

Κύριος	
της	

πράξης	

Φορέας	
αξιολόγησης	
πράξεων	ως	
προς	ποιότητα	
/	συνάφεια	

1	 Δήμος	Βόλου	
Δράσεις	
ΕΤΠΑ	

Χ	 Χ	 Χ	 Χ	 Χ	

2	 ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ	
Δράσεις	
ΕΚΤ	

	 Χ	 Χ	 	 Χ	

3	
ΔΟΕΠΑΠ-
ΔΗΠΕΘΕ	

Δράσεις	
ΕΚΤ	

	 Χ	 Χ	 	 	

	

Σύμφωνα	με	το	εθνικό	και	κοινοτικό	θεσμικό	πλαίσιο	που	ισχύει	για	το	σχεδιασμό,	διαχείριση	και	
εφαρμογή	 των	 στρατηγικών	 ΒΑΑ	 (γενικοί	 κανονισμοί	 της	 ΕΕ,ν.4314/2014,	 εγκύκλιοι	 της	 Εθνικής	
Αρχής	 Συντονισμού,	 ΣΔΕ	 ΕΣΠΑ	 2014-2020,	 έγγραφα	 καθοδήγησης	 για	 τα	 κράτη	 μέλη),	 ο	 Δήμος	
Βόλου	ως	Αστική	Αρχή	είναι	ο	αρμόδιος	φορέας	για	την	προετοιμασία,	κατάρτιση	και	υποβολή	της	
στρατηγικής	 Βιώσιμης	 Αστικής	 Ανάπτυξης	 και	 επιφορτίζεται	 με	 καθήκοντα	 που	 συνδέονται	
τουλάχιστον	με	την	αξιολόγηση	των	πράξεων	του	Σχεδίου	Δράσης	της	στρατηγικής	μόνο	ως	προς	τα	
κριτήρια	 που	αφορούν	 στην	 ποιότητα	 των	πράξεων	 και	 τη	 συνάφειά	 τους	 με	 την	 ολοκληρωμένη	
αστική	στρατηγική	και	το	επιχειρησιακό	πρόγραμμα.	

Καθώς	 οι	 διαδικασίες	 του	 Συστήματος	 Διαχείρισης	 και	 Ελέγχου	 (ΣΔΕ)	 2014-2020	 είναι	
υποχρεωτικές	 για	 όλους	 τους	 τύπους	 των	 δράσεων	 που	 συγχρηματοδοτούνται	 από	 το	 Ε.Π.	 της	
προγραμματικής	περιόδου	2014-2020,	πρέπει	να	τονίσουμε	ότι:	

− ο	Δήμος	Βόλου	τεκμηριώνει	τη	διοικητική	και	επιχειρησιακή	του	ικανότητα	μέσω	του	υπ’αριθμ.	
QA-C-678B/14	 πιστοποιητικού	 συμμόρφωσης	 συστήματος	 διαχειριστικής	 επάρκειας	
σύμφωνα	με	το	πρότυπο	ΕΛΟΤ	1429:2008	(ΕΛΟΤ	1431-1,	1431-2,	1431-3),	και		

− η	ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ	τεκμηριώνει	τη	διοικητική	και	επιχειρησιακή	της	ικανότητα	μέσω	του	υπ’αριθμ.	
QA-C-755B/15	 πιστοποιητικού	 συμμόρφωσης	 συστήματος	 διαχειριστικής	 επάρκειας	
σύμφωνα	με	το	πρότυπο	ΕΛΟΤ	1429:2008	(1431-2,	1431-3).		

− Ο	ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.	ως	εταίρος	του	σχήματος	θα	τεκμηριώνει	αντίστοιχα	την	διοικητική	του	
ικανότητα,	όπως	κάθε	φορά	θα	απαιτείται,	ανάλογα	με	το	είδος	του	υποέργου	που	αυτός	θα	
αναλαμβάνει.		
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Μετά	 την	 έγκριση	 της	 στρατηγικής	 ΒΑΑ,	 και	 εφόσον	 απαιτείται,	 οι	 εταίροι	 θα	 συνάψουν	
Πρωτόκολλο	 Συνεργασίας	 	 ή/και	 Προγραμματική	 Σύμβαση	 με	 επικεφαλής	 το	 Δήμο	 Βόλου	 ο	
οποίος	 θα	 έχει	 το	 συντονισμό	 όλων	 των	 δράσεων	 της	 στρατηγικής	 ΒΑΑ	 μεταξύ	 των	 εταίρων	 και	
άλλων	εμπλεκόμενων	φορέων.	

	

Ε2.2	Διοικητική	ικανότητα	Αστικής	αρχής	

Ο	 Δήμος	 Βόλου,	 έχει	 αναπτύξει,	 εφαρμόζει	 και	 τηρεί	 διαρκώς	 ενήμερο	 τεκμηριωμένο	 Σύστημα	
Διαχειριστικής	 Επάρκειας	 (ΣΔΕΠ)	 σε	 συμμόρφωση	 με	 τις	 απαιτήσεις	 του	 σχετικού	 Διεθνούς	
Προτύπου	 ΕΛΟΤ	 1429:2008,	 ως	 μέσο	 για	 να	 διασφαλίσει	 ότι	 οι	 συγχρηματοδοτούμενες	
πράξεις/έργα	στις	οποίες	ορίζεται	ως	τελικός	δικαιούχος,	διαχειρίζονται	επαρκώς	και	με	τρόπο	που	
συμμορφώνεται	 πλήρως	 στις	 προδιαγεγραμμένες	 απαιτήσεις	 και	 στις	 υποχρεώσεις	 που	
αναλαμβάνονται,	 όπως	αυτές	 απορρέουν	 από	 το	 θεσμικό,	 κανονιστικό	 και	 τυποποιητικό	 πλαίσιο	
που	 διέπει	 τη	 διαχείριση	 συγχρηματοδοτούμενων	 έργων,	 τη	 γενικότερη	 λειτουργία	 του	 ως	
πρωτοβάθμιου	Οργανισμού	Τοπικής	Αυτοδιοίκησης,	τη	θεμελιώδη		αποστολή	του	για	βελτίωση	της	
ποιότητας	ζωής	των	πολιτών/δημοτών,	την	αειφόρο	ανάπτυξη	της	τοπικής	κοινωνίας	και	τον	ίδιο	το	
Δήμο.	 Το	 Εγχειρίδιο	 Διαχειριστικής	 Επάρκειας	 του	 Δήμου	 Βόλου	 περιγράφει	 το	 σύνολο	 των	
διεργασιών,	που	έχει	σχεδιάσει	ο	Δήμος	Βόλου	με	σκοπό	να	διαχειρίζεται	με	αποτελεσματικό	και	
αποδοτικό	 τρόπο	 συγχρηματοδοτούμενα	 έργα	 (τεχνικά	 έργα,	 προμήθειες,	 υπηρεσίες,	 υλοποίηση	
με	ίδια	μέσα).	

Οι	υπηρεσίες	 του	Δήμου	που	εμπλέκονται	στην	υλοποίηση	συγχρηματοδοτούμενων	έργων	και	οι	
οποίες	υποχρεούνται	στην	εφαρμογή	του	Συστήματος	Διαχειριστικής	Επάρκειας	του	Δήμου	είναι	η	
Διεύθυνση	 Τεχνικών	 Υπηρεσιών,	 η	 Διεύθυνση	 Προγραμματισμού,	 Βιώσιμης	 Ανάπτυξης	 και	 Νέων	
Τεχνολογιών,	η	Διεύθυνση	Οικονομικών	Υπηρεσιών,	η	Υπηρεσία	Δόμησης	και	το	Τμήμα	Κοινωνικής	
Προστασίας	 της	Διεύθυνσης	Κοινωνικής	Προστασίας,	 Κέντρων	Ανοιχτής	Προστασίας	Ηλικιωμένων	
(ΚΑΠΗ)	 και	 Δημόσιας	 Υγείας.	 Ως	 εμπλεκόμενες	 υπηρεσίες	 μπορούν	 να	 θεωρηθούν	 το	 Τμήμα	
Διαχείρισης	Ανθρώπινου	Δυναμικού,	το	Τμήμα	Διοικητικής	Μέριμνας	της	Διεύθυνσης	Διοικητικών	
Υπηρεσιών,	 το	 Τμήμα	 Υποστήριξης	 Συλλογικών	 Οργάνων,	 το	 Νομικό	 Τμήμα	 του	 Δήμου	 και	 το	
Αυτοτελές	Γραφείο	Διοικητικής	Βοήθειας	και	Επικοινωνίας	των	Πολιτών	με	τον	Δήμο.	

Στον	 Δήμο	 Βόλου	 έχουν	 καθοριστεί	 με	 σαφήνεια	 και	 κοινοποιούνται	 οι	 αρμοδιότητες,	 και	 τα	
καθήκοντα	όλου	του	προσωπικού	που	εμπλέκεται	στις	εργασίες	που	σχετίζονται	άμεσα	και	έμμεσα	
με	το	εφαρμοζόμενο	Σύστημα	Διαχειριστικής	Επάρκειας	και	το	πεδίο	δραστηριοτήτων	που	αφορά,	
σύμφωνα	 με	 όσα	 αναφέρονται	 στο	 Εγχειρίδιο	 Διαχειριστικής	 Επάρκειας,	 το	 οργανόγραμμα	 του	
Δήμου	 (ΟΕΥ	 Δήμου	 Βόλου	 ΦΕΚ/Β/2210/12),	 τις	 Αποφάσεις	 Δημάρχου	 	 για	 τον	 ορισμό	
προϊσταμένων,	υπευθύνων	κά	.	Οι	περιγραφές	των	θέσεων	εργασίας	σε	ότι	αφορά	στις	ελάχιστες	
απαιτήσεις	 σε	 προσόντα,	 εργασιακή	 εμπειρία	 και	 επιμόρφωση	 που	 πρέπει	 τεκμηριωμένα	 να	
πληρούν	οι	κάτοχοί	τους,	πηγάζουν	από	την	κείμενη	νομοθεσία,	τον	Κώδικα	Δημοτικών	Υπαλλήλων	
και	τον	εγκεκριμένο	Οργανισμό	Εσωτερικής	Υπηρεσίας	(ΟΕΥ)	του	Δήμου.	

Ο	Δήμος	διαθέτει	θεσμοθετημένα	όργανα	(Δήμαρχος,	Δημοτικό	Συμβούλιο,	Οικονομική	Επιτροπή,	
οργανικές	 μονάδες	 και	 στελέχη	 που	 είναι	 αρμόδια	 για	 το	 σύνολο	 των	 λειτουργιών	 που	
περιλαμβάνονται	στο	Σύστημα	Διαχειριστικής	Επάρκειας.	Αναλυτικά:	

−  Προγραμματισμός	 έργων	 και	 ενεργειών.	 Αρμόδια	η	Διεύθυνση	Προγραμματισμού,	Βιώσιμης	
Ανάπτυξης	 και	 Νέων	 Τεχνολογιών.	 Συνεργάζεται	 με	 	 τη	 Διεύθυνση	 Τεχνικών	 Υπηρεσιών,	 την	
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Υπηρεσία	Δόμησης,	την	Διεύθυνση	Οικονομικών	Υπηρεσιών,	την	Διεύθυνση	Καθαριότητας	και	
την	Διεύθυνση	Πρασίνου	και	αρμόδιο	όργανο	το	Δημοτικό	Συμβούλιο	.	

−  Σχεδιασμός	 και	 ωρίμανση	 έργου.	 Αρμόδια	 η	 Διεύθυνση	 Τεχνικών	 Υπηρεσιών,	 η	 Υπηρεσία	
Δόμησης	και	η	Διεύθυνση	Προγραμματισμού,	Βιώσιμης	Ανάπτυξης	και	Νέων	Τεχνολογιών	και	
αρμόδιο	όργανο	το	Δημοτικό	Συμβούλιο.	

−  Υλοποίηση	 πράξεων	 με	 ίδια	 μέσα.	 Η	 Διεύθυνση	 Προγραμματισμού	 συνεργάζεται	 με	 την	
Υπηρεσία	που	υλοποιεί	τη	σχετική	δράση.	Αρμόδια	όργανα	ο	Δήμαρχος,	ο	Υπεύθυνος	Έργου	και	
η	Ομάδα	Έργου	και	οι	Επιτροπές	Πιστοποίησης	και	Παραλαβής	των	Παραδοτέων.	

−  Διενέργεια	Διαγωνισμού	και	ανάθεση	σύμβασης	(ή	διαδικασία	επιλογής	ωφελουμένων	όπου	
απαιτείται)	ή	 απόφαση	 υλοποίησης	 με	 ίδια	 μέσα	 (αυτεπιστασία).	 	 Αρμόδια	 η	 Διευθύνουσα	
Υπηρεσία	κάθε	φορά	και	αρμόδια	όργανα	 το	Δημοτικό	Συμβούλιο,	η	Οικονομική	Επιτροπή,	η	
Εκτελεστική	 Επιτροπή,	 ο	 Δήμαρχος,	 οι	 αρμόδιες	 Επιτροπές	 που	 συγκροτούνται	 κατά	 τις	
κείμενες	διατάξεις,	και	η	Ομάδα	Έργου.	

−  Παρακολούθηση	 εκτέλεσης	 του	 έργου,	 έλεγχοι	 και	 πιστοποίηση	 φυσικού	 αντικειμένου.	
Αρμόδια	η	Διευθύνουσα	Υπηρεσία	κάθε	φορά	και	η	Διεύθυνση	Προγραμματισμού	και	αρμόδια	
όργανα	 το	 Δημοτικό	 Συμβούλιο,	 η	 Οικονομική	 Επιτροπή,	 ο	 Δήμαρχος,	 οι	 Επιτροπές	
Πιστοποίησης	και	Παραλαβής	Έργου,	και	η	Ομάδα	Έργου	

−  Οικονομική	 διαχείριση	 του	 έργου.	 Αρμόδια	 η	 Διεύθυνση	 Οικονομικών	 Υπηρεσιών	 με	 τα	
Τμήματά	της,	όπως	προβλέπονται	στον	Ο.Ε.Υ.	και	αρμόδια	όργανα	το	Δημοτικό	Συμβούλιο	και	η	
Οικονομική	Επιτροπή	

−  Νομική	υποστήριξη.	Αρμόδια	η	Νομική	υπηρεσία	του	Δήμου	

Για	τα	συγχρηματοδοτούμενα	έργα	ο	Δήμος	Βόλου	ακολουθεί	τις	προβλεπόμενες	από	το	θεσμικό	
πλαίσιο	 διαδικασίες	 που	 υποχρεούται	 για	 τη	 διαχείριση,	 υλοποίηση	 	 και	 παρακολούθηση	 των	
έργων	 μέσω	 των	 διαδικασιών	 που	 περιγράφονται	 	 στο	 Εγχειρίδιο	 Διαχειριστικής	 Επάρκειας.	
Αναλυτικά	αυτές	είναι	οι	εξής:	

−  Δ.5	Διαδικασίες	Διαχείρισης	Ανθρώπινου	Δυναμικού	

−  Δ.7	Διαδικασίες	Σχεδιασμού	και	Ωρίμανσης	Έργων	

−  Δ.8.	Διαδικασίες	Διενέργειας	Διαγωνισμών	

−  Δ.9	Διαδικασίες	Παρακολούθησης	Εκτέλεσης	Έργων	

−  Δ.10	Διαδικασίες	Παρακολούθησης	Οικονομικής	Διαχείρισης	

−  Δ.15	Διαδικασίες	Εκτέλεσης	Πράξης	με	Ιδία	Μέσα	
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Ε2.3	Επιχειρησιακή	Ικανότητα	Αστικής	Αρχής	

Στην	ομάδα	έργου/σχήμα	διοίκησης/Οργανωτικό	σχήμα	που	περιγράφουμε	παρακάτω	προτείνεται	
να	οριστεί	ο	Υπεύθυνος	Έργου	–	Συντονιστής,	καθώς	και	 τα	στελέχη	που	θα	επιφορτιστούν	με	τη	
διοίκηση,	την	παρακολούθηση	και	την	υλοποίηση	της	Στρατηγικής	ΒΑΑ	,	τα	οποία	θα	εκπροσωπούν	
τόσο	 την	 Αστική	 Αρχή	 όσο	 και	 τους	 άλλους	 εμπλεκόμενους	 φορείς(	 ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ	 και	 ΔΟΕΠΑΠ-
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ).	 Στο	σχήμα	Διοίκησης	καθορίζονται	ονομαστικά	 τα	στελέχη	με	 τις	 ειδικότητές	 τους	και	
την	υπηρεσιακή	μονάδα	στην	οποία	ανήκουν,	καθώς	και		ο	ρόλος	και	οι	αρμοδιότητες	του	καθένα	
σε	σχέση	με	την	παρακολούθηση	και	υλοποίηση	της	Στρατηγικής	ΒΑΑ.	

	

Πίνακας 70 Σχήµα Διοίκησης Στρατηγικής ΒΑΑ 	

ΣΧΗΜΑ	ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ	ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ	ΒΑΑ	

Ονοματεπώνυμο	 Ειδικότητα	 Υπηρεσιακή	μονάδα	 Ρόλος			
Αρμοδιότητα	

Ευστάθιος	Νικηφόρου	
ΠΕ	Ηλεκτρονικών	
Μηχανικών	

Γενική	Διεύθυνση	
Δήμου	Βόλου	

Συντονισμός	δράσεων	μεταξύ	Δ.Α.,	
υπηρεσιών	Δήμου	και	εταίρων	

Ελένη	Προβιά		
ΠΕ	Πολιτικών	
Μηχανικών	

Διεύθυνση	Τεχνικών	
Υπηρεσιών	Δήμου	
Βόλου	

Ωρίμανση	έργων,	Σύνταξη	Μελετών	
Παρακολούθηση	και	Πιστοποίηση	
φυσικού	αντικειμένου	

Τριανταφυλλιά		
Τριανταφυλλίδου		

ΠΕ	Μηχανικών	
Χωροταξίας,	
Πολεοδομίας,	
Περιφερειακής	
Ανάπτυξης	

Διεύθυνση	
Προγραμματισμού,	
Βιώσιμης	Ανάπτυξης	&	
Νέων	Τεχνολογιών	
Δήμου	Βόλου		

Προγραμματισμός	έργων	και	
ενεργειών,	Επικοινωνία	με	Δ.Α.	

Νίκος	Αντωνάκης		
ΠΕ	Κοινωνιολόγων	
ΠΕ	Κοινων.Εργασίας	

ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ	
Υπεύθυνος	δράσεων	
συμβουλευτικής	και	κατάρτισης	και	
γενικά	δράσεων	ΕΚΤ	

Ευαγγελία	Κατούνια	
	

ΔΕ	Επιμορφωτών	
Συντήρησης	Έργων	
Τέχνης	
ΠΕ	Ευρωπαϊκού	
Πολιτισμού	(ΕΑΠ)	

ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ	
Υπεύθυνοι	παρακολούθησης		
δράσεων	του	ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ	

Ελευθέριος	
Καραμανλάκης	

ΔΕ	Γραμματειακής		
Υποστήριξης		
ΠΕ	Ελληνικού	
Πολιτισμού	(ΕΑΠ)	(3ο	
έτος	φοίτησης)	
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Ε2.4	Ανάλυση	Διαχείρισης	Κινδύνου	Στρατηγικής	ΒΑΑ	

Στον	παρακάτω	πίνακα	περιγράφονται	οι	κίνδυνοι	που	ενδέχεται	να	επηρεάσουν	την	εφαρμογή	της	
Στρατηγικής	 του	 ΒΑΑ,	 κατηγοριοποιούνται	 σε	 χαμηλού,	 μεσαίου	 ή	 υψηλού	 κινδύνου	 και	
προτείνονται	 κάποιες	 ενέργειες	 που	 θα	 μπορούσαν	 να	 ακολουθηθούν	 για	 τον	 περιορισμό	 των	
πιθανοτήτων	και	των	επιπτώσεων.	

Πίνακας 71 Ανάλυση Διαχείρισης Κινδύνου Στρατηγικής ΒΑΑ	

Ανάλυση	Διαχείρισης	Κινδύνου	

Α/Α	 Περιγραφή	Κινδύνου	 Είδος		
Κινδύνου	

Κατηγοριο-
ποίηση	

Πιθανές	
Επιπτώσεις	

Ενέργεια	
Αντιμετώπισης	

1	 Ελλιπής	καθορισμός	αρμοδιοτήτων	
των	εταίρων	

Εσωτερικός	 Χαμηλός	

Δυσλειτουργία		
και	καθυστέρηση	
στην	υλοποίηση	
έργου	

Επαρκής	και	σαφής	
καθορισμός	ρόλων	
μέσω	πρωτοκόλλου	
συνεργασίας		

2	 Υπέρβαση		προϋπολογισμού	 Οικονομικός	 Χαμηλός	
Δυσκολίες	στην	
ολοκλήρωση	
έργου	

Κάλυψη	με	ιδίους	
πόρους	

3	 Μεταβολή	νομοθετικού	πλαισίου	 Νομικός	 Μεσαίος	
Καθυστέρηση	
υλοποίησης	

Άμεση	προσαρμογή	

4	

	
Κοινωνικές	αντιδράσεις	(από	
συλλόγους,	φορείς	της	περιοχής)	
	

Εξωτερικός	 Μεσαίος	
Απόκλιση	
χρονοδιαγράμματ
ος	έργου	

Διαβούλευση	και	
Διαπραγμάτευση		

5	
Μη	έγκαιρη	διασφάλιση	
/καθυστέρηση	των	απαιτούμενων	
αδειοδοτήσεων	των	τεχνικών	έργων	

Εξωτερικός	 Μεσαίος	

	
Απόκλιση	
χρονοδιαγράμματ
ος	έργου	

Πληρότητα	
φακέλων	για	άμεση	
αξιολόγηση	τους	

6	 Φυσικοί	Κίνδυνοι	 Εξωτερικός	 Μεσαίος	
Καθυστέρηση	
υλοποίησης	
έργου	

Άμεσες	ενέργειες	με	
όλες	τις	
εμπλεκόμρνες	
υπηρεσίες		

7	 Καθυστέρηση	λόγω	προσφυγών	
αναδόχων	

Νομικός	 Υψηλός	
Απόκλιση	
χρονοδιαγράμματ
ος	έργου	

Σαφείς	
προδιαγραφές	από	
τις	εμπλεκόμενες	
υπηρεσίες	

8	
Πολυπλοκότητα	του	έργου	λόγω	
ταυτόχρονης	υλοποίησης	έργων	
μέσω	πόρων	ΕΤΠΑ	και	πόρων	ΕΚΤ			

Επιχειρησιακός	 Μεσαίος	
Καθυστέρηση	
υλοποίησης	
έργου	

Ορισμός	ομάδων	
έργου	και	συνεχής	
επικοινωνία	μεταξύ	
τους	και	με	τη	Δ.Α.	

9	
Έλλειψη	προσωπικού	για	την	
υλοποίηση	της	συγκεκριμένης	
στρατηγικής	

Εσωτερικός	 Μεσαίος	
Καθυστέρηση	
υλοποίησης	
έργου	

Ορισμός	στελεχών	
στις	ομάδες	έργου	
με	σαφείς	ρόλους	
και	αρμοδιότητες		

10	 Χρεοκοπία	Αναδόχων	 Εξωτερικός	 Μεσαίος	
Δυσκολίες	στην		
ολοκλήρωση	
έργου	

Ενεργοποίηση	
νομοθετικών	
κυρώσεων	και	
αντικατάσταση		

	

Με	ευθύνη	της	Ομάδας	Έργου	και	με	την	πιθανή	συνδρομή	και	άλλων	στελεχών	του	Δήμου	και	των	
εταίρων,	 τηρείται	 η	 σχετική	 πληροφορία	 για	 την	 εξέλιξή	 του	 κάθε	 κινδύνου,	 καθώς	 και	 σύντομα	
συμπεράσματα	για	αντίστοιχες	ενέργειες	για	την	αντιμετώπισή	του	
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ	Ζ:	ΔΡΑΣΕΙΣ	ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ	

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ	ΒΑΑ		

Αποκόμματα	τοπικού	και	περιφερειακού	τύπου	μετά	την	ολοκλήρωση	των	
προαναφερόμενων	2	διαβουλεύσεων	
	
e-thessalia.gr	–	Εφημερίδα	"Θεσσαλία"	(19.08.2016)	
https://e-thessalia.gr/26-ek-evro-se-volo-ke-larisa-apo-tin-periferia-thessalias-gia-
olokliromeni-astiki-anaplasi/		

	

	
Με	προϋπολογισμό	που	«αγγίζει»	τα	26	εκατ.	ευρώ	η	Περιφέρεια	Θεσσαλίας	
δίνει	τη	δυνατότητα	στους	δήμους	Λαρισαίων	και	Βόλου,	να	προχωρήσουν	σε	
συνολική	ανάπλαση	μιας	συγκεκριμένης	περιοχής	τους.	

Με	το	συγκεκριμένο	πρόγραμμα	δίνεται	η	δυνατότητα	να	χρηματοδοτηθούν	
δράσεις	από	την	ενίσχυση	καινοτομικών	μικρών	επιχειρήσεων	έως	την	
ανακατασκευή	δρόμων	και	από	τη	βελτίωση	της	ποιότητας	του	αέρα	και	της	
ενεργειακής	απόδοσης	των	κτιρίων	έως	την	προώθηση	της	κοινωνικής	
επιχειρηματικότητας.	
«Δίνουμε	τη	δυνατότητα	να	υπάρξει	ένα	πρόγραμμα	ολοκληρωμένο,	ρεαλιστικό	
και	αποτελεσματικό,	το	οποίο	να	έχει	απτά	και	μετρήσιμα	αποτελέσματα,	στην	
εργασία,	την	οικογένεια,	την	ποιότητα	ζωής	στην	περιοχή	που	πρόκειται	να	
επιλέξουν	οι	Δημοτικές	Αρχές»,	τόνισε	σε	δηλώσεις	του	ο	Περιφερειάρχης	
Θεσσαλίας	κ.	Κώστας	Αγοραστός	με	την	ευκαιρία	της	δημοσιοποίησης	της	
σχετικής	πρόσκλησης	από	την	Ειδική	Υπηρεσία	Διαχείρισης	του	Ε.Π.	Περιφέρειας	
Θεσσαλίας.	
Με	βάση	την	πρόσκληση,	οι	Δήμοι	Λαρισαίων	και	Βόλου	καλούνται	έως	τις	20	
Σεπτεμβρίου	2016	να	υποβάλλουν	προτάσεις	Στρατηγικής	Βιώσιμης	Αστικής	
Ανάπτυξης	(ΒΑΑ),	με	εφαρμογή	του	εργαλείου	των	Ολοκληρωμένων	Χωρικών	
Επενδύσεων	(ΟΧΕ),	για	σαφώς	ορισμένη	Περιοχή	Παρέμβασης	(ΠΠ)	εντός	της	
Αστικής	Περιοχής	αρμοδιότητάς	τους.	
Οι	πόροι	του	ΠΕΠ,	οι	οποίοι	διατίθενται	για	χρηματοδότηση	στρατηγικών	ΒΑΑ	
ανέρχονται	συνολικά	σε	25.975.000	ευρώ	(Δημόσια	Δαπάνη)	εκ	των	οποίων	

ποσό	19.875.000	ευρώ	συγχρηματοδοτείται	από	Ευρωπαϊκό	Ταμείο	Περιφερειακής	Ανάπτυξης	(ΕΤΠΑ)	και	6.100.000	ευρώ	από	το	Ευρωπαϊκό	Κοινωνικό	
Ταμείο.	
Στα	ποσά	αυτά	μπορεί	να	προστεθούν	πόροι	του	ΠΕΠ	που	συγχρηματοδοτούνται	από	το	ΕΤΠΑ	και	αφορούν	στον	Άξονα	1	/	Θεματικό	Στόχο	3	και	ειδικότερα	
σε	Ιδιωτικές	Επενδύσεις,	εφόσον	αφορούν	σε	δράσεις	αναγκαίες	για	την	υλοποίηση	των	Στρατηγικών	ΒΑΑ.	Επίσης,	εναλλακτικά	και	εφόσον	αποδεδειγμένα	
προκύπτει	ανάγκη	από	την	Στρατηγική,	μπορεί	να	γίνει	χρήση	των	πόρων	της	Επενδυτικής	Προτεραιότητας	7.β	του	Άξονα	4	του	ΠΕΠ.	
Δεδομένου	ότι	οι	Στρατηγικές	ΒΑΑ	προωθούνται	σε	δύο	αναλόγου	μεγέθους	αστικά	κέντρα,	οι	παραπάνω	πόροι	επιμερίζονται	κατ’	αρχήν	αναλογικά	στη	
Λάρισα	και	το	Βόλο	ως	προϋπολογισμοί	των	υπόψη	Στρατηγικών.	Η	Ειδική	Υπηρεσία	Διαχείρισης	κατά	την	αξιολόγηση	για	έγκριση	των	Στρατηγικών	ΒΑΑ	
δύναται	να	τροποποιήσει	δράσεις	ή	/	και	προϋπολογισμούς	τους.	
ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ	ΑΞΙΑ	
«Εμείς	χρηματοδοτούμε	τη	δυνατότητα	των	βιώσιμων	αστικών	αναπλάσεων	και	θέλουμε	να	έχει	προστιθέμενη	αξία.	Με	αίσθημα	ευθύνης	κάνουμε	το	
καθήκον	μας.	Από	κει	και	πέρα	εναπόκειται	στους	Δήμους	και	τις	επιλογές	που	θα	κάνουν	η	ποιότητα	του	αποτελέσματος.	Αισιοδοξούμε	και	φιλοδοξούμε	
για	το	καλύτερο»,	υπογράμμισε	στις	δηλώσεις	του	ο	Περιφερειάρχης	Θεσσαλίας	Κώστας	Αγοραστός	και	εξήγησε:	
«Η	Περιφέρεια	στο	σχεδιασμό	της	για	το	ΠΕΠ	Θεσσαλίας	2014-2020	ενέταξε	και	τη	βιώσιμη	αστική	ανάπτυξη	επιλέγοντας	τις	δύο	πόλεις	Λάρισα	και	Βόλο	
επειδή	πληρούσαν	τα	απαιτούμενα	πληθυσμιακά	κριτήρια.	Η	συγκεκριμένη	επιλογή	έχει	ως	στόχο	να	μπορέσουμε	να	βοηθήσουμε	τους	συμπολίτες	μας	
μέσω	παρεμβάσεων	στις	δύο	πόλεις	που	να	είναι	ευεργετικές	για	την	απασχόληση,	την	εκπαίδευση	και	λοιπούς	τομείς	και	να	συμβάλουν	στη	βελτίωση	της	
καθημερινότητας	και	στην	άνοδο	του	επιπέδου	ζωής.	Ζητήσαμε,	από	τις	δύο	Δημοτικές	Αρχές	σε	συνεργασία	με	την	Περιφέρεια	και	τη	Διαχειριστική	Αρχή	
να	μας	παρουσιάσουν	ένα	επιχειρησιακό	σχέδιο	αστικής	ανάπτυξης	βάσει	των	κριτηρίων	που	είχαν	εγκριθεί	από	το	Περιφερειακό	Επιχειρησιακό	
Πρόγραμμα	Θεσσαλίας	για	το	διάστημα	2014-2020.	Εμείς	βάλαμε	τους	γενικούς	κανόνες	που	πρέπει	να	πληρούν	τα	προγράμματα.	Πρόκειται	για	μία	
προσφορά	της	Περιφέρειας	Θεσσαλίας.	Πλέον	απαιτείται	από	τις	Δημοτικές	Αρχές	να	ανταποκριθούν	εγκαίρως	γιατί	από	την	έκβαση	του	εν	λόγω	
προγράμματος	διακυβεύεται	και	το	μέλλον	παρομοίων	προγραμμάτων	που	δίνουν	τη	δυνατότητα	ουσιαστικών	παρεμβάσεων	ολοκληρωμένου	χαρακτήρα	
σε	περιοχές	πόλεων	που	έχουν	«παλιώσει».	Διαφορετικά	οι	περιπτωσιακές	και	σημειακές	παρεμβάσεις	μέσα	στις	πόλεις	δεν	μπορούν	να	φέρουν	τα	
αναμενόμενα	αποτελέσματα».	
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magnesianews.gr	(19.08.2016)	
http://magnesianews.gr/volos/olokliromeni-astiki-anaplasi-259-ekat-e-se-volo-ke-larisa.html		

	
Για	πρώτη	φορά	στα	χρονικά	και	με	προϋπολογισμό	που	«αγγίζει»	τα	26	εκατ.	ευρώ	
η	Περιφέρεια	Θεσσαλίας	δίνει	τη	δυνατότητα	στους	δύο	μεγαλύτερους	δήμους	
(άνω	των	100.000	κατοίκων)	της	περιφέρειας,	τους	Δ.	Βόλου	και	Λαρισαίων,	να	
προχωρήσουν	σε	συνολική	ανάπλαση	μιας	συγκεκριμένης	περιοχής	τους.	
Με	το	συγκεκριμένο	πρόγραμμα	δίνεται	η	δυνατότητα	να	χρηματοδοτηθούν	
δράσεις	από	την	ενίσχυση	καινοτομικών	μικρών	επιχειρήσεων	έως	την	
ανακατασκευή	δρόμων	και	από	τη	βελτίωση	της	ποιότητας	του	αέρα	και	της	
ενεργειακής	απόδοσης	των	κτιρίων	έως	την	προώθηση	της	κοινωνικής	
επιχειρηματικότητας.	
«Δίνουμε	τη	δυνατότητα	να	υπάρξει	ένα	πρόγραμμα	ολοκληρωμένο,	ρεαλιστικό	και	
αποτελεσματικό,	το	οποίο	να	έχει	απτά	και	μετρήσιμα	αποτελέσματα,	στην	
εργασία,	την	οικογένεια,	την	ποιότητα	ζωής	στην	περιοχή	που	πρόκειται	να	
επιλέξουν	οι	Δημοτικές	Αρχές»,	τόνισε	σε	δηλώσεις	του	ο	Περιφερειάρχης	
Θεσσαλίας	κ.	Κώστας	Αγοραστός	με	την	ευκαιρία	της	δημοσιοποίησης	της	σχετικής	
πρόσκλησης	από	την	Ειδική	Υπηρεσία	Διαχείρισης	του	Ε.Π.	Περιφέρειας	Θεσσαλίας.	
Με	βάση	την	πρόσκληση,	οι	Δήμοι	Λαρισαίων	και	Βόλου	καλούνται	έως	τις	20	
Σεπτεμβρίου	2016	να	υποβάλλουν	προτάσεις	Στρατηγικής	Βιώσιμης	Αστικής	
Ανάπτυξης	(ΒΑΑ),	με	εφαρμογή	του	εργαλείου	των	Ολοκληρωμένων	Χωρικών	
Επενδύσεων	(ΟΧΕ),	για	σαφώς	ορισμένη	Περιοχή	Παρέμβασης	(ΠΠ)	εντός	της	
Αστικής	Περιοχής	αρμοδιότητάς	τους.	

Οι	πόροι	του	ΠΕΠ,	οι	οποίοι	διατίθενται	για	χρηματοδότηση	στρατηγικών	ΒΑΑ	ανέρχονται	συνολικά	σε	25.975.000	ευρώ	(Δημόσια	Δαπάνη)	εκ	των	οποίων	
ποσό	19.875.000	ευρώ	συγχρηματοδοτείται	από	Ευρωπαϊκό	Ταμείο	Περιφερειακής	Ανάπτυξης	(ΕΤΠΑ)	και	6.100.000	ευρώ	από	το	Ευρωπαϊκό	Κοινωνικό	
Ταμείο.	
Στα	ποσά	αυτά	μπορεί	να	προστεθούν	πόροι	του	ΠΕΠ	που	συγχρηματοδοτούνται	από	το	ΕΤΠΑ	και	αφορούν	στον	Άξονα	1	/	Θεματικό	Στόχο	3	και	ειδικότερα	
σε	Ιδιωτικές	Επενδύσεις,	εφόσον	αφορούν	σε	δράσεις	αναγκαίες	για	την	υλοποίηση	των	Στρατηγικών	ΒΑΑ.	Επίσης,	εναλλακτικά	και	εφόσον	αποδεδειγμένα	
προκύπτει	ανάγκη	από	την	Στρατηγική,	μπορεί	να	γίνει	χρήση	των	πόρων	της	Επενδυτικής	Προτεραιότητας	7.β	του	Άξονα	4	του	ΠΕΠ.	
Δεδομένου	ότι	οι	Στρατηγικές	ΒΑΑ	προωθούνται	σε	δύο	αναλόγου	μεγέθους	αστικά	κέντρα,	οι	παραπάνω	πόροι	επιμερίζονται	κατ’	αρχήν	αναλογικά	στη	
Λάρισα	και	το	Βόλο	ως	προϋπολογισμοί	των	υπόψη	Στρατηγικών.	Η	Ειδική	Υπηρεσία	Διαχείρισης	κατά	την	αξιολόγηση	για	έγκριση	των	Στρατηγικών	ΒΑΑ	
δύναται	να	τροποποιήσει	δράσεις	ή	/	και	προϋπολογισμούς	τους.	
ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ	ΑΞΙΑ	
«Εμείς	χρηματοδοτούμε	τη	δυνατότητα	των	βιώσιμων	αστικών	αναπλάσεων	και	θέλουμε	να	έχει	προστιθέμενη	αξία.	Με	αίσθημα	ευθύνης	κάνουμε	το	
καθήκον	μας.	Από	κει	και	πέρα	εναπόκειται	στους	Δήμους	και	τις	επιλογές	που	θα	κάνουν	η	ποιότητα	του	αποτελέσματος.	Αισιοδοξούμε	και	φιλοδοξούμε	
για	το	καλύτερο»,	υπογράμμισε	στις	δηλώσεις	του	ο	Περιφερειάρχης	Θεσσαλίας	κ.	Κώστας	Αγοραστός	και	εξήγησε:	
«Η	Περιφέρεια	στο	σχεδιασμό	της	για	το	ΠΕΠ	Θεσσαλίας	2014-2020	ενέταξε	και	τη	βιώσιμη	αστική	ανάπτυξη	επιλέγοντας	τις	δύο	πόλεις	Λάρισα	και	Βόλο	
επειδή	πληρούσαν	τα	απαιτούμενα	πληθυσμιακά	κριτήρια.	Η	συγκεκριμένη	επιλογή	έχει	ως	στόχο	να	μπορέσουμε	να	βοηθήσουμε	τους	συμπολίτες	μας	
μέσω	παρεμβάσεων	στις	δύο	πόλεις	που	να	είναι	ευεργετικές	για	την	απασχόληση,	την	εκπαίδευση	και	λοιπούς	τομείς	και	να	συμβάλουν	στη	βελτίωση	της	
καθημερινότητας	και	στην	άνοδο	του	επιπέδου	ζωής.	Ζητήσαμε,	από	τις	δύο	Δημοτικές	Αρχές	σε	συνεργασία	με	την	Περιφέρεια	και	τη	Διαχειριστική	Αρχή	
να	μας	παρουσιάσουν	ένα	επιχειρησιακό	σχέδιο	αστικής	ανάπτυξης	βάσει	των	κριτηρίων	που	είχαν	εγκριθεί	από	το	Περιφερειακό	Επιχειρησιακό	
Πρόγραμμα	Θεσσαλίας	για	το	διάστημα	2014-2020.	Εμείς	βάλαμε	τους	γενικούς	κανόνες	που	πρέπει	να	πληρούν	τα	προγράμματα.	Πρόκειται	για	μία	
προσφορά	της	Περιφέρειας	Θεσσαλίας.	Πλέον	απαιτείται	από	τις	Δημοτικές	Αρχές	να	ανταποκριθούν	εγκαίρως	γιατί	από	την	έκβαση	του	εν	λόγω	
προγράμματος	διακυβεύεται	και	το	μέλλον	παρομοίων	προγραμμάτων	που	δίνουν	τη	δυνατότητα	ουσιαστικών	παρεμβάσεων	ολοκληρωμένου	χαρακτήρα	
σε	περιοχές	πόλεων	που	έχουν	«παλιώσει».	Διαφορετικά	οι	περιπτωσιακές	και	σημειακές	παρεμβάσεις	μέσα	στις	πόλεις	δεν	μπορούν	να	φέρουν	τα	
αναμενόμενα	αποτελέσματα».	
	
Η	ΚΑΤΑΝΟΜΗ	ΤΩΝ	ΠΟΡΩΝ	
Η	ενδεικτική	κατανομή	των	πόρων	ανά	Άξονα	Προτεραιότητας	(Α.Π.),	Θεματικό	Στόχο	(Θ.Σ.),	Επενδυτική	Προτεραιότητα	(Ε.Π.)	και	Τομέα	Παρέμβασης	(Τ.Π.)	
παρουσιάζεται	στον	παρακάτω	πίνακα	(σε	ευρώ):	
− Αυτοαπασχόληση,	επιχειρηματικότητα	και	δημιουργία	επιχειρήσεων,	συμπεριλαμβανομένων	των	καινοτομικών	πολύ	μικρών,	μικρών	και	μεσαίων	

επιχειρήσεων	800.000	
− Προσαρμογή	των	εργαζομένων,	των	επιχειρήσεων	και	των	επιχειρηματιών	στις	αλλαγές	1.000.000	
− Κοινωνικοοικονομική	ενσωμάτωση	περιθωριοποιημένων	κοινοτήτων,	όπως	οι	Ρομ	1.200.000	
− Καταπολέμηση	κάθε	μορφής	διακρίσεων	και	προώθηση	των	ίσων	ευκαιριών	600.000	
− Ενίσχυση	της	πρόσβασης	σε	οικονομικά	προσιτές,	βιώσιμες	και	υψηλής	ποιότητας	υπηρεσίες,	συμπεριλαμβανομένης	της	υγειονομικής	περίθαλψης	

και	των	κοινωνικών	υπηρεσιών	κοινής	ωφέλειας	1.000.000	
− Προώθηση	της	κοινωνικής	επιχειρηματικότητας	και	της	επαγγελματικής	ενσωμάτωσης	σε	κοινωνικές	επιχειρήσεις	και	την	κοινωνική	και	αλληλέγγυο	

οικονομία	ώστε	να	διευκολυνθεί	η	πρόσβαση	στην	απασχόληση	1.500.000	
− Άλλες	κοινωνικές	υποδομές	που	συμβάλλουν	στην	περιφερειακή	και	τοπική	ανάπτυξη	1.250.000	
− Άλλες	κοινωνικές	υποδομές	που	συμβάλλουν	στην	περιφερειακή	και	τοπική	ανάπτυξη	1.875.000	
− Υποστήριξη	σε	κοινωνικές	επιχειρήσεις	(ΜΜΕ)	1.250.000	
− Ενεργειακή	απόδοση	με	ανακαίνιση	της	δημόσιας	υποδομής,	έργα	επίδειξης	&	υποστηρικτικά	μέτρα	2.750.000	
− Υποδομή	για	καθαρές	αστικές	μεταφορές	&	προώθηση	τους	(συμπεριλαμβανομένου	του	εξοπλισμού	&	του	τροχαίου	υλικού)	1.755.000	
− Ενεργειακή	απόδοση	με	ανακαίνιση	της	δημόσιας	υποδομής,	έργα	επίδειξης	&	υποστηρικτικά	μέτρα	375.000	
− Περιβαλλοντικά	μέτρα	που	στοχεύουν	στη	μείωση	και/ή	την	αποφυγή	εκπομπών	αερίου	θερμοκηπίου	(συμπεριλαμβανομένης	της	επεξεργασίας	και	

αποθήκευσης	του	μεθανίου	και	κομποστοποίησης)	4.810.000	
− Άλλοι	ανακατασκευασμένοι	ή	βελτιωμένοι	δρόμοι	(αυτοκινητόδρομοι,	εθνικοί,	περιφερειακοί	ή	τοπικοί)	810.000	
− Μέτρα	για	την	ποιότητα	του	αέρα	1.750.000	
− Ποδηλατόδρομοι	και	μονοπάτια	1.625.000	
− Προστασία,	ανάπτυξη	και	προβολή	στοιχείων	δημόσιας	πολιτιστικής	κληρονομιάς	1.625.000	
	
*	η	κατανομή	των	ποσών	ανά	τομέα	παρέμβασης	προέρχεται	από	το	σχεδιασμό	και	δεσμεύσεις	του	ΠΕΠ.Θ	
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Ολοκληρωµένη Αστική
Ανάπλαση 25,9 εκατ. € σε
Βόλο και Λάρισα
!ηµοσιεύθηκε 19/08/2016 20:25

0
SHARES

Για πρώτη φορά στα χρονικά και µε προϋπολογισµό που «αγγίζει» τα 26 εκατ. ευρώ η Περιφέρεια

Θεσσαλίας δίνει τη δυνατότητα στους δύο µεγαλύτερους δήµους (άνω των 100.000 κατοίκων) της

περιφέρειας, τους !. Βόλου και Λαρισαίων, να προχωρήσουν σε συνολική ανάπλαση µιας

συγκεκριµένης περιοχής τους.

Με το συγκεκριµένο πρόγραµµα δίνεται η δυνατότητα να χρηµατοδοτηθούν δράσεις από την

ενίσχυση καινοτοµικών µικρών επιχειρήσεων έως την ανακατασκευή δρόµων και από τη βελτίωση

της ποιότητας του αέρα και της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων έως την προώθηση της

κοινωνικής επιχειρηµατικότητας.

«!ίνουµε τη δυνατότητα να υπάρξει ένα πρόγραµµα ολοκληρωµένο, ρεαλιστικό και

αποτελεσµατικό, το οποίο να έχει απτά και µετρήσιµα αποτελέσµατα, στην εργασία, την οικογένεια,

την ποιότητα ζωής στην περιοχή που πρόκειται να επιλέξουν οι !ηµοτικές Αρχές», τόνισε σε

δηλώσεις του ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός µε την ευκαιρία της

δηµοσιοποίησης της σχετικής πρόσκλησης από την Ειδική Υπηρεσία !ιαχείρισης του Ε.Π.

Περιφέρειας Θεσσαλίας.

 Share  Tweet
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Νέες	 πεζοδρομήσεις	 στο	 κέντρο	 της	 πόλης	 περιλαμβάνει	 ο	
εντεκάλογος	 παρεμβάσεων	 σε	 Βόλο	 και	 Ν.	 Ιωνία	 στο	 πλαίσιο	 του	
προγράμματος	αστικών	αναπλάσεων	της	Περιφέρειας	Θεσσαλίας,	η	
πρόσκληση	για	το	οποίο	άνοιξε	την	περασμένη	Παρασκευή.	
Ρεπορτάζ:	ΕΛΕΝΗ	ΧΑΝΟΥ	
Οι	οδοί	Ογλ	και	Γαμβέτα	θα	μετατραπούν	σε	πεζόδρομους,	με	στόχο	
την	 αναβάθμιση	 του	 κέντρου	 του	 Βόλου.	 Σύμφωνα	 με	 τον	
εκτελούντα	χρέη	Δημάρχου	Βόλου,	Θάνο	Θεοδώρου,	σήμερα,	στις	12	
το	μεσημέρι,	πρόκειται	να	πραγματοποιηθεί	σύσκεψη	στην	έδρα	της	
περιφέρειας	στη	Λάρισα,	όπου	ο	περιφερειάρχης,	Κ.	Αγοραστός,	θα	
παραδώσει	 επίσημα	 την	 πρόσκληση	 στους	 Δήμους	 Βόλου	 και	
Λαρισαίων	που	 εντάσσονται	στο	πρόγραμμα	ύψους	25,9	 εκ.	 ευρώ.	
Με	βάση	την	πρόσκληση,	οι	Δήμοι	Λαρισαίων	και	Βόλου	καλούνται	
έως	τις	20	Σεπτεμβρίου	2016	να	υποβάλλουν	τις	προτάσεις	τους.	
Οπως	 ανέφερε	 ο	 κ.	 Θεοδώρου,	 ο	 Δήμος	 Βόλου	 είναι	 σε	 μεγάλο	
βαθμό	 έτοιμος	 να	 υποβάλλει	 τις	 προτάσεις	 του	 για	 έργα	 που	 θα	
βελτιώσουν	την	εικόνα	της	πόλης	και	θα	αναβαθμίσουν	την	ποιότητα	
ζωής	των	κατοίκων.	

Εκτός	από	τις	πεζοδρομήσεις	στον	κατάλογο	των	έργων	περιλαμβάνεται	επίσης	η	διαμόρφωση	της	πλατείας	στο	χώρο	του	Υγειονομικού	
και	 παρεμβάσεις	 στο	 ίδιο	 το	 κτίριο,	 προκειμένου	 να	 προσομοιάσει	 με	 το	 κτίριο	 Σπίρερ.	 Στο	 υγειονομικό	 θα	φιλοξενηθεί	 το	 κέντρο	
κοινότητας.		
Επίσης,	 συγκαταλέγεται	 η	 επισκευή	 -	 ενίσχυση	 του	 φέροντα	 οργανισμού	 και	 ανακαίνιση	 του	 Δημοτικού	 �Θεάτρου	 Βόλου,	
προϋπολογισμού	7.780.000	ευρώ.	Από	τα	σημαντικότερα	έργα	είναι	επίσης	η	δημιουργία	 �������������τεσσάρων	κυκλικών	κόμβων	για	την	επίλυση	
του	κυκλοφοριακού	προβλήματος	σε	τέσσερα	σημεία:	μπροστά	στο	Δημαρχείο	του	Βόλου,	στο	ύψος	του	ΟΣΕ,	στο	ύψος	του	σταθμού	του	
ΚΤΕΛ,	αλλά	και	στην	Αθηνών	στη	συμβολή	της	με	Λαρίσης.	Το	έργο	έχει	προϋπολογισμό	1.520.000	ευρώ.	Στο	έργο	θα	«κουμπώσει»	και	
σταθμός	ενοικίασης	ποδηλάτων.	
Προβλέπεται	 επίσης	 επέκταση	 του	 δικτύου	 ποδηλατοδρόμων,	 με	 δαπάνη	 600.000	 ευρώ.	 Το	 έργο	 δεν	 προβλέπει	 απλώς	 μία	 χάραξη	
ποδηλατοδρόμου.	Θα	γίνουν	επεκτάσεις	πεζοδρομίων,	στην	άκρη	των	οποίων	θα	οριοθετηθεί	σε	πλάτος	2,5	μέτρα	ο	ποδηλατόδρομος.	
Προς	 το	 παρόν	 περιλαμβάνει	 έργα	 σε	 τέσσερις	 οδούς	 που	 θα	 κυκλώνουν	 το	 κέντρο:	 από	 Μεταμορφώσεως,	 Ρήγα	 Φεραίου	 έως	
Κασσαβέτη	και	Αργοναυτών	σε	όλο	το	μέτωπο	της	παραλίας.	Εξετάζεται	δε,	η	ενεργοποίηση	ενός	ακόμη	κάθετου	και	ενός	οριζόντιου	
δρόμου,	πιθανότατα	θα	είναι	η	Γκλαβάνη	και	η	Αλεξάνδρας	αντίστοιχα.	
Ακόμη,	 προβλέπεται	ανάπλαση	 της	περιοχής	 του	Παλιού	Λιμεναρχείου	με	αναβαθμίσεις	 κοινοχρήστων	 χώρων,	 νέους	δρόμους	ήπιας	
κυκλοφορίας	και	διαμορφωμένα	πεζοδρόμια	προϋπολογισμού	658.000	ευρώ.	
Θα	διαμορφωθεί	κοινόχρηστος	χώρος	στη	συμβολή	των	οδών	Μαιάνδρου	και	Καισαρείας,	θα	δημιουργηθεί	χώρος	στάθμευσης	στη	θέση	
του	κινηματογράφου	Νίκη	και	του	καφενείου	του	Πέτρου,	ενώ	χώρος	πάρκινγκ	και	διαπλάτυνση	του	πεζοδρομίου	προβλέπεται	και	στη	
Μαιάνδρου.		
Τέλος,	προβλέπονται	παρεμβάσεις	και	στο	κτίριο	της	ΑΝΕΒΟ,	ενώ	παράλληλα	με	τα	έργα	θα	αναπτυχθούν	και	κοινωνικά	προγράμματα,	
όπως	σεμινάρια	ανέργων,	ενίσχυση	των	ΚΟΙΝΣΕΠ	κ.α.	

ert.gr	(22.08.2016)	

http://www.ert.gr/astikes-anaplasis-26-ekat-evro-sti-larisa-ke-sto-volo/  
	

	
Με	προϋπολογισμό	που	«αγγίζει»	τα	26	εκατ.	ευρώ	η	Περιφέρεια	
Θεσσαλίας	δίνει	τη	δυνατότητα	στους	δύο	μεγαλύτερους	δήμους	
(άνω	των	100.000	κατοίκων)	της	περιφέρειας,	τους	Δ.	Λαρισαίων	
και	Βόλου,	να	προχωρήσουν	σε	συνολική	ανάπλαση	μιας	
συγκεκριμένης	περιοχής	τους.	
Με	το	συγκεκριμένο	πρόγραμμα	δίνεται	η	δυνατότητα	να	
χρηματοδοτηθούν	δράσεις	από	την	ενίσχυση	καινοτομικών	
μικρών	επιχειρήσεων	έως	την	ανακατασκευή	δρόμων	και	από	τη	
βελτίωση	της	ποιότητας	του	αέρα	και	της	ενεργειακής	απόδοσης	
των	κτιρίων	έως	την	προώθηση	της	κοινωνικής	
επιχειρηματικότητας	
«Δίνουμε	τη	δυνατότητα	να	υπάρξει	ένα	πρόγραμμα	
ολοκληρωμένο,	ρεαλιστικό	και	αποτελεσματικό,	το	οποίο	να	έχει	
απτά	και	μετρήσιμα	αποτελέσματα,	στην	εργασία,	την	οικογένεια,	

την	ποιότητα	ζωής	στην	περιοχή	που	πρόκειται	να	επιλέξουν	οι	Δημοτικές	Αρχές»,	τόνισε	σε	δηλώσεις	του	ο	Περιφερειάρχης	Θεσσαλίας	
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Τοπικά

Δεσμεύσεις Υπ.
Υγείας για κάλυψη
κενών θέσεων στο
Νοσοκομείο

Ενεργειακό
παρατηρητήριο για
εξοικονόμηση
ενέργειας

Εφοδος εφοριακών
σε καταστήματα στο
Βόλο

Στο Βόλο για καλό
σκοπό η ομάδα
Wheeling2help

Νέοι πεζόδρομοι στο κέντρο του Βόλου
Τελευταία ενημέρωση: 2016-08-22, 13:32:16

Νέες πεζοδρομήσεις στο κέντρο της πόλης περιλαμβάνει ο εντεκάλογος παρεμβάσεων σε Βόλο και Ν.

Ιωνία στο πλαίσιο του προγράμματος αστικών αναπλάσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, η πρόσκληση για

το οποίο άνοιξε την περασμένη Παρασκευή.

Ρεπορτάζ: ΕΛΕΝΗ ΧΑΝΟΥ

Οι οδοί Ογλ και Γαμβέτα θα μετατραπούν σε πεζόδρομους, με στόχο την αναβάθμιση του κέντρου του

Βόλου.

Σύμφωνα με τον εκτελούντα χρέη Δημάρχου Βόλου, Θάνο Θεοδώρου, σήμερα, στις 12 το μεσημέρι,

πρόκειται να πραγματοποιηθεί σύσκεψη στην έδρα της περιφέρειας στη Λάρισα, όπου ο περιφερειάρχης,

Κ. Αγοραστός, θα παραδώσει επίσημα την πρόσκληση στους Δήμους Βόλου και Λαρισαίων που

Τελευταία νέα απο Τοπικά

1 Σοκάρουν οι αποκαλύψεις της
14χρονης
Σε ένα φιλικό και κυρίως ανθρώπινο
περιβάλλον, έχοντας ξεφύγει από τα όσα...»

Λάρισα: 23:45:17

2 Διαμαρτυρία Αστυνομικών
έξω από το ΣτΕ
Συγκέντρωση διαμαρτυρίας
πραγματοποιούν αυτήν την
ώρα μέλη της Πανελλήνιας
Ομοσπονδίας Αστυνομικών ...»

Ελλάδα: 10:28:19

3 Δύσκολες ώρες για την
Ευαγγελία Σαμιωτάκη. Θα
προχωρήσει σε ακρωτηριασμό
Δύσκολες ώρες περνά η
γνωστή και αγαπημένη
ηθοποιός του ελληνικού
κινηματογράφου. Ο...»

Life Style: 13:36:16

4 Νέες δικαστικές περιπέτειες
απειλούν την υποψηφιότητα
Σαρκοζί στις προεδρικές
εκλογές
Οι ανακριτές θα πρέπει να
αποφασίσουν μέσα στο
διάστημα ενός μήνα εάν...»

Διεθνή: 12:03:24

Δημοφιλέστερα σήμερα 

Οι πεζοδρομήσεις και η δημιουργία οδών ήπιας κυκλοφορίας περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα αστικών
αναπλάσεων του Δήμου Βόλου
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Τελευταία νέα απο Τοπικά

1 Σοκάρουν οι αποκαλύψεις της
14χρονης
Σε ένα φιλικό και κυρίως ανθρώπινο
περιβάλλον, έχοντας ξεφύγει από τα όσα...»

Λάρισα: 23:45:17

2 Διαμαρτυρία Αστυνομικών
έξω από το ΣτΕ
Συγκέντρωση διαμαρτυρίας
πραγματοποιούν αυτήν την
ώρα μέλη της Πανελλήνιας
Ομοσπονδίας Αστυνομικών ...»

Ελλάδα: 10:28:19

3 Δύσκολες ώρες για την
Ευαγγελία Σαμιωτάκη. Θα
προχωρήσει σε ακρωτηριασμό
Δύσκολες ώρες περνά η
γνωστή και αγαπημένη
ηθοποιός του ελληνικού
κινηματογράφου. Ο...»

Life Style: 13:36:16

4 Νέες δικαστικές περιπέτειες
απειλούν την υποψηφιότητα
Σαρκοζί στις προεδρικές
εκλογές
Οι ανακριτές θα πρέπει να
αποφασίσουν μέσα στο
διάστημα ενός μήνα εάν...»

Διεθνή: 12:03:24

Δημοφιλέστερα σήμερα 

Οι πεζοδρομήσεις και η δημιουργία οδών ήπιας κυκλοφορίας περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα αστικών
αναπλάσεων του Δήμου Βόλου
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κ.	Κώστας	Αγοραστός	μετά	τη	συνάντηση	που	είχε	σήμερα	το	μεσημέρι	στο	γραφείο	του	με	τους	δημάρχους	Λάρισας	και	Βόλου,	
Απόστολο	Καλογιάννη	και	Θάνο	Θεοδώρου,	αντίστοιχα,	καθώς	και	παρουσία	υπηρεσιακών	παραγόντων.	Με	βάση	την	πρόσκληση,	οι	
Δήμοι	Λαρισαίων	και	Βόλου	καλούνται	έως	τις	20	Σεπτεμβρίου	2016	να	υποβάλλουν	προτάσεις	Στρατηγικής	Βιώσιμης	Αστικής	Ανάπτυξης	
(ΒΑΑ),	με	εφαρμογή	του	εργαλείου	των	Ολοκληρωμένων	Χωρικών	Επενδύσεων	(ΟΧΕ),	για	σαφώς	ορισμένη	Περιοχή	Παρέμβασης	(ΠΠ)	
εντός	της	Αστικής	Περιοχής	αρμοδιότητάς	τους.	
Οι	πόροι	του	ΠΕΠ,	οι	οποίοι	διατίθενται	για	χρηματοδότηση	στρατηγικών	ΒΑΑ	ανέρχονται	συνολικά	σε	25.975.000	ευρώ	(Δημόσια	
Δαπάνη)	εκ	των	οποίων	ποσό	19.875.000	ευρώ	συγχρηματοδοτείται	από	Ευρωπαϊκό	Ταμείο	Περιφερειακής	Ανάπτυξης	(ΕΤΠΑ)	και	
6.100.000	ευρώ	από	το	Ευρωπαϊκό	Κοινωνικό	Ταμείο.	
«Εμείς	χρηματοδοτούμε	τη	δυνατότητα	των	βιώσιμων	αστικών	αναπλάσεων	και	θέλουμε	να	έχει	προστιθέμενη	αξία.	Με	αίσθημα	
ευθύνης	κάνουμε	το	καθήκον	μας.	Από	κει	και	πέρα	εναπόκειται	στους	Δήμους	και	τις	επιλογές	που	θα	κάνουν	η	ποιότητα	του	
αποτελέσματος.	Αισιοδοξούμε	και	φιλοδοξούμε	για	το	καλύτερο»,	υπογράμμισε	στις	δηλώσεις	του	ο	Περιφερειάρχης	Θεσσαλίας	κ.	
Κώστας	Αγοραστός	και	εξήγησε:	
«Η	Περιφέρεια	στο	σχεδιασμό	της	για	το	ΠΕΠ	Θεσσαλίας	2014-2020	ενέταξε	και	τη	βιώσιμη	αστική	ανάπτυξη	επιλέγοντας	τις	δύο	πόλεις	
Λάρισα	και	Βόλο	επειδή	πληρούσαν	τα	απαιτούμενα	πληθυσμιακά	κριτήρια.	Η	συγκεκριμένη	επιλογή	έχει	ως	στόχο	να	μπορέσουμε	να	
βοηθήσουμε	τους	συμπολίτες	μας	μέσω	παρεμβάσεων	στις	δύο	πόλεις	που	να	είναι	ευεργετικές	για	την	απασχόληση,	την	εκπαίδευση	
και	λοιπούς	τομείς	και	να	συμβάλουν	στη	βελτίωση	της	καθημερινότητας	και	στην	άνοδο	του	επιπέδου	ζωής.	Ζητήσαμε,	από	τις	δύο	
Δημοτικές	Αρχές	σε	συνεργασία	με	την	Περιφέρεια	και	τη	Διαχειριστική	Αρχή	να	μας	παρουσιάσουν	ένα	επιχειρησιακό	σχέδιο	αστικής	
ανάπτυξης	βάσει	των	κριτηρίων	που	είχαν	εγκριθεί	από	το	Περιφερειακό	Επιχειρησιακό	Πρόγραμμα	Θεσσαλίας	για	το	διάστημα	2014-
2020.	Εμείς	βάλαμε	τους	γενικούς	κανόνες	που	πρέπει	να	πληρούν	τα	προγράμματα.	Πρόκειται	για	μία	προσφορά	της	Περιφέρειας	
Θεσσαλίας.	Πλέον	απαιτείται	από	τις	Δημοτικές	Αρχές	να	ανταποκριθούν	εγκαίρως	γιατί	από	την	έκβαση	του	εν	λόγω	προγράμματος	
διακυβεύεται	και	το	μέλλον	παρομοίων	προγραμμάτων	που	δίνουν	τη	δυνατότητα	ουσιαστικών	παρεμβάσεων	ολοκληρωμένου	
χαρακτήρα	σε	περιοχές	πόλεων	που	έχουν	«παλιώσει».	Διαφορετικά	οι	περιπτωσιακές	και	σημειακές	παρεμβάσεις	μέσα	στις	πόλεις	δεν	
μπορούν	να	φέρουν	τα	αναμενόμενα	αποτελέσματα».	
Από	την	πλευρά	τους	οι	δυο	δήμαρχοι	επεσήμαναν	ότι	είναι	έτοιμοι	να	καταθέσουν	ολοκληρωμένα	προγράμματα	που	θα	συμβάλουν	
στην	βιώσιμη	ανάπτυξη	και	αναβάθμιση	της	ποιότητας	ζωής	των	πόλεων.	
Αποστόλης	Καλογιάννης	(Δήμαρχος	Λαρισαίων):	Ο	δήμος	Λάρισας	εργάζεται	εδώ	και	ενάμιση	χρόνο	προκειμένου	να	είναι	έτοιμος,	για	
τη	πρόσκληση	για	την	ένταξη	έργων	στο	νέο	ΕΣΠΑ,	να	μπορεί	ο	δήμος	να	βάλει	τη	σφραγίδα	του	που	θα	σημαίνει	την	ευρύτερη	
ανάπλαση	της	πόλης.	Έχουμε	στα	χέρια	μας	τέσσερα	βασικά	εργαλεία	που	μας	δίνουν	τη	δυνατότητα	να	εξειδικεύσουμε	τις	προτάσεις	
μας	και	να	πετύχουμε	το	μέγιστο	δυνατό	για	την	πόλη.	Αυτά	είναι	το	«σχέδιο	βιώσιμης	ανάπτυξης»,	το	σχέδιο	«ολοκληρωμένων	αστικών	
παρεμβάσεων»,	το	σχέδιο	«marketing”	και	ο	φάκελος	της	πολιτιστικής	πρωτεύουσας	που	έχει	πάρα	πολλές	προτάσεις	και	έγινε	η	αιτία	
και	αφορμή	να	ολοκληρωθεί	η	διαδικασία	παραχώρησης	των	εκτάσεων	του	ΕΘΙΑΓΕ	και	των	αποθηκών	στο	δήμο.	
Τα	εργαλεία	αυτά	μας	έδωσαν	τη	δυνατότητα	να	έχουμε	ολοκληρωμένη	πρόταση	που	θα	καταθέσουμε	στη	διαχειριστική	αρχή	της	
περιφέρειας	για	να	πετύχουμε	την	ανάπλαση	της	πόλης	σε	πολλά	επίπεδα.	
Στοχεύουμε	στη	δημιουργία	δρόμων	ήπιας	κυκλοφορίας	και	ποδηλατοδρόμων	στο	ευρύτερο	κέντρο	που	θα	συνδέσουν	το	κέντρο	με	το	
Σταθμό	και	τη	Νέα	Σμύρνη.	
Στοχεύουμε	και	επιθυμούμε	να	ενταχθεί	στο	πρόγραμμα	η	ολοκλήρωση	του	«προσκηνίου	πολιτισμού»	όπου	ο	δήμος	είναι	
διατεθειμένος	να	διαθέσει	χρήματα.	
Τέλος	θα	εντάξουμε	κονδύλια	που	θα	στηρίξουν	και	θα	μεγεθύνουν	όλες	υποδομές	κοινωνικής	πολιτικής	του	δήμου,	υπνωτήριο	
αστέγων,	κοινωνικό	παντοπωλείο,	συσσίτια,	κοινωνική	επιχειρηματικότητα,	κατάρτιση.	
Συνεργαζόμαστε	με	τη	διαχειριστική	αρχή	και	την	περιφέρεια	και	πιστεύουμε	ότι	η	πόλη	θα	πετύχει	το	καλύτερο	δυνατό.	
Θάνος	Θεοδώρου	(Δήμαρχος	Βόλου):	Όλο	το	προηγούμενο	διάστημα	που	πέρασε	είχαμε	πολύ	καλή	συνεργασία	με	τον	περιφερειάρχη	
και	με	τη	διαχειριστική	αρχή,	η	δικής	δημοτική	αρχή	είναι	έτοιμη	να	καταθέσει	το	επιχειρησιακό	πρόγραμμα,	πρόγραμμα	που	θα	
βελτιώσει	πάρα	πολύ	την	ποιότητα	ζωής	των	κατοίκων	,	έχει	δράσεις	για	το	περιβάλλον,	για	την	απασχόληση	και	τις	κοινωνικές	δομές,	
είναι	πρόγραμμα	βιώσιμης	αστικής	ανάπτυξης,	θα	βοηθηθεί	η	τοπική	οικονομία	και	θα	κάνουμε	μια	πόλη	ανθρώπινη	

	

Παρόμοιες	δημοσιεύσεις	εμφανίστηκαν	στα	παρακάτω	μέσα	ενημέρωσης:	

− http://postlarissa.gr	 :	 Ολοκληρωμένη	 Αστική	 Ανάπλαση	 25,9	 εκατ.	 ευρώ	 σε	 Λάρισα	 –	 Βόλο	
(19.08.2016)	

− http://www.taxydromos.gr	 :	 Ολοκληρωμένες	 αστικές	 αναπλάσεις	 25,9	 εκατ.	 ευρώ	 σε	 Λάρισα	
και	Βόλο	(19.08.2016)	

− http://www.inewsgr.com	 :	 Αστικές	 αναπλάσεις	 26	 εκατ.	 ευρώ	 στη	 Λάρισα	 και	 στο	 Βόλο	
(22.08.2016)	

− http://www.kosmoslarissa.gr	:	Η	ανάπλαση	θα	φέρει	και	θέσεις	εργασίας	(22.08.2016)	
− http://www.taxydromos.gr	 :	 Σύσκεψη	 στην	 Περιφέρεια	 για	 τις	 νέες	 αναπλάσεις	 σε	 Βόλο	 –

Λάρισα	(22.08.2016)	
− http://www.ypodomes.com	 :	Θεσσαλία:	 Σύσκεψη	για	 τις	αστικές	αναπλάσεις	σε	Λάρισα-Βόλο	

(23.08.2016)	
− κ.ά.	
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ	

Παράρτημα	I:	Η	έρευνα	του	Πανεπιστημίου	Θεσσαλίας	

Στάσεις	και	αντιλήψεις	για	την	απασχόληση	

Ο	 Δήμος	 Βόλου	 ανέθεσε	 στο	 Πανεπιστήμιο	 Θεσσαλίας	 την	 διεξαγωγής	 έρευνας	 στην	 περιοχή	
παρέμβασης	προκειμένου	να	επικαιροποιήσει	τα	στοιχεία	για	την	περιοχή	αλλά	και	-κυρίως-	για	να	
προσεγγίσει	 στάσεις	 και	 αντιλήψεις	 των	 επαγγελματιών	 της	 περιοχής	 σε	 βασικές	 στρατηγικές	
στοχεύσεις	του	παρόντος	σχεδίου	δράσης.	

Η	έρευνα	διεξήχθη	το	διάστημα	Μάρτιος-Απρίλιος	2016	και	η	πρώτη	αποτίμηση	παρατίθεται	εδώ	
σε	δύο	κατηγορίες:		

1. απαντήσεις	που	συλλέχθηκαν	από	δείγμα	κατοίκων	της	περιοχής,	και		

2. απαντήσεις	 που	 καταχωρήθηκαν	 από	 επαγγελματίες	 και	 εκπροσώπους	 μικρομεσαίων	
επιχειρήσεων	της	περιοχής.	

	

Απαντήσεις	στο	ερωτηματολόγιο	των	επιχειρήσεων	
Από	το	ερωτηματολόγιο	των	επιχειρήσεων	διακινήθηκαν	150	ερωτηματολόγια	και	απαντήθηκαν	τα	
123.	 Όπως	 είναι	 εμφανές	 από	 την	 σύγκριση	 των	 δύο	 ερωτηματολογίων	 έμφαση	 δόθηκε	 στους	
κατοίκους	καθώς	οι	 επιχειρήσεις	και	οι	 επαγγελματίες	μέσω	των	θεσμικών	 τους	εκπροσώπων	θα	
συμμετάσχουν	στην	διαβούλευση	και	με	άλλον	τρόπο.	

	

Πίνακας 72 Περιοχή έρευνας	 Γράφηµα 23 Περιοχή έρευνας	

	 Αριθμός	 Ποσοστό	

Νέα	Ιωνία	 31	 25,2	

Παλιά	 44	 35,8	

Βόλος	 48	 39,0	

Σύνολο	 123	 100,0	
	

	

Πηγή:	Ειδική	έρευνα	Πανεπιστημίου	Θεσσαλίας,	2016	

Η	κατανομή	των	απαντηθέντων	ερωτηματολογίων	είναι	ως	εξής:	Τα	31	ή	το	25,2%	ήταν	από	την	
Νέα	Ιωνία,	τα	44	ή	το	35,8%	ήταν	στην	περιοχή	των	Παλαιών	και	το	39%	στην	περιοχή	του	Βόλου	
(εκτός	των	Παλαιών).	

	

	 	

25.2
%	

35.8
%	

39.0
%	

Νέα	Ιωνία	 Παλιά	 Βόλος	
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Πίνακας 73 Φύλο ερωτώµενων επιχειρηµατιών	 Γράφηµα 24 Φύλο ερωτώµενων 
επιχειρηµατιών	

	 Αριθμός	 Ποσοστό	

Άντρες	 73	 59,3	

Γυναίκες	 50	 40,7	

Σύνολο	 123	 100,0	
	

	

Πηγή:	Ειδική	έρευνα	Πανεπιστημίου	Θεσσαλίας,	2016	

Οι	επιχειρηματίες	είναι	κατά	59,3%	Άνδρες,	ενώ	το	υπόλοιπο	40,7%	είναι	Γυναίκες.	

	

	

	

Πίνακας 74 Επίπεδο Εκπαίδευσης επιχειρηµατιών	 Γράφηµα 25 Επίπεδο Εκπαίδευσης 
επιχειρηµατιών	

	 Αριθμός	 Ποσοστό	

Πρωτοβάθμια	 5	 4,1	

Δευτεροβάθμια	 37	 30,1	

Μεταλυκειακή	 22	 17,9	

Φοιτητής	 2	 1,6	

Τριτοβάθμια	 51	 41,5	

Μεταπτυχιακό	 5	 4,1	

Σύνολο	 122	 99,2	

Δ/Α	 1	 0,8	

Γενικό	Σύνολο	 123	 100,0	
	

	

Πηγή:	Ειδική	έρευνα	Πανεπιστημίου	Θεσσαλίας,	2016	

Οι	περισσότεροι	επιχειρηματίες	έχουν	τριτοβάθμια	εκπαίδευση	(41,5%),	ακολουθούν	οι	έχοντες	
Δευτεροβάθμια	εκπαίδευση	(30,1%),	ενώ	ένα	ποσοστό	της	τάξης	του	17,9%	έχουν	Μεταλυκειακή	
εκπαίδευση.	

	

	

	

59.3
%	

40.7
%	

Άντρες	 Γυναίκες	

4.1%	

30.1%	

17.9%	

1.6%	

41.5%	

4.1%	

0.8%	

Πρωτοβάθμια	 Δευτεροβάθμια	
Μεταλυκειακή	 Φοιτητής	
Τριτοβάθμια	 Μεταπτυχιακό	
Δ/Α	
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Πίνακας 75 Κατοικία-προέλευση επιχειρηµατιών	

	

Γράφηµα 26 Κατοικία-προέλευση επιχειρηµατιών 

	 Αριθμός	 Ποσοστό	

Νέα	Ιωνία	 31	 25,2	

Παλιά	 2	 1,6	

Βόλος	 70	 56,9	

Εκτός		
περιοχής	αναφοράς	

19	 15,4	

Σύνολο	 122	 99,2	

Δ/Α	 1	 0,8	

Γενικό	Σύνολο	 123	 100,0	
	

	

Πηγή:	Ειδική	έρευνα	Πανεπιστημίου	Θεσσαλίας,	2016	

Χαρακτηριστικό	επίσης	είναι	το	γεγονός	ότι	ελάχιστοι	από	τους	επιχειρηματίες	μένουν	στην	
περιοχή	των	Παλαιών,	καθώς	οι	περισσότεροι	μένουν	είτε	στον	Βόλο,	είτε	εκτός	της	περιοχής	
αναφοράς.	Στην	Νέα	Ιωνία	αντίθετα	ο	αριθμός	είναι	ίδιος,	αν	και	δεν	είναι	όλοι	όσοι	έχουν	
καταστήματα	και	κάτοικοι	της	ίδιας	περιοχής.	

	

	

 
Πίνακας 76 Καταγωγή επιχειρηµατιών	 Γράφηµα 27 Καταγωγή επιχειρηµατιών	

	 Αριθμός	 Ποσοστό	

Ελλάδα	 96	 78,0	

Πακιστάν	 1	 0,8	

Σύνολο	 97	 78,9	

Δ/Α	 26	 21,1	

Γενικό	Σύνολο	 123	 100,0	
	

	

Πηγή:	Ειδική	έρευνα	Πανεπιστημίου	Θεσσαλίας,	2016	

7.5%	

55.2%	

32.8%	

2.9%	
1.5%	

Νέα	Ιωνία	
Παλιά	
Βόλος	
Εκτός	περιοχής	αναφοράς	
Δ/Α	

78.1%	

0.8%	

21.1%	

Ελλάδα	 Πακιστάν	 Δ/Α	
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Ως	προς	τον	τόπο	καταγωγής	δεν	παρουσιάζεται	κάτι	ενδιαφέρον.	Το	μοναδικό	που	μπορούμε	να	
παρατηρήσουμε	είναι	ότι	ο	αριθμός	των	επιχειρηματιών	που	δεν	απαντάνε	σε	σχέση	με	τις	άλλες	
ερωτήσεις	είναι	αρκετά	μεγαλύτερος	κάτι	που	πιθανόν	να	σημαίνει	ότι	κάποιοι	δεν	ήθελαν	να	
απαντήσουν	πιθανότατα	κρύβοντας	κάποιοι	την	καταγωγή	τους.	

	

	

Πίνακας 77 Ιδιοκτησιακό καθεστώς Καταστήµατος Γράφηµα 28 Ιδιοκτησιακό καθεστώς 
Καταστήµατος 

	 Αριθμός	 Ποσοστό	

Ιδιόκτητο	 34	 27,6	

Ενοικιαζόμενο	 89	 72,4	

Σύνολο	 123	 100,0	
	

	

Πηγή:	Ειδική	έρευνα	Πανεπιστημίου	Θεσσαλίας,	2016	

Το	μεγαλύτερο	μέρος	των	επιχειρήσεων	είναι	σε	ενοικιαζόμενα	καταστήματα	κάτι	που	σημαίνει	ότι	
οι	πιθανότητες	να	επενδύσουν	μπορεί	να	εξαρτάται	και	από	αυτό,	ενώ	σίγουρα	εξαρτάται	και	το	
επίπεδο	του	εισοδήματος	τους.	

Πίνακας 78 Μορφές Απασχόλησης και αριθµός απασχολουµένων	
Πλήρης	

Απασχόληση	 Αριθμός	 Ποσοστό	 Μερική	
Απασχόληση	 Αριθμός	 Ποσοστό	 Συμβοηθούντα	

Μέλη	 Αριθμός	 Ποσοστό	

0	 21	 17,1	 0	 27	 22,0	 0	 34	 27,6	

1	 22	 17,9	 1	 18	 14,6	 1	 22	 17,9	

2	 28	 22,8	 2	 15	 12,2	 2	 12	 9,8	

3	 14	 11,4	 3	 3	 2,4	 3	 2	 1,6	

4	 7	 5,7	 4	 3	 2,4	 4	 1	 0,8	

5	 4	 3,3	 	 	 	 	 	 	

6	 1	 0,8	 6	 3	 2,4	 6	 1	 0,8	

7	 2	 1,6	 7	 1	 0,8	 	 	 	

8	 2	 1,6	 	 	 	 	 	 	

Σύνολο	 101	 82,1	 Σύνολο	 70	 56,9	 Σύνολο	 72	 58,5	

Δ/Α	 22	 17,9	 Δ/Α	 53	 43,1	 Δ/Α	 51	 41,5	

Γενικό		
Σύνολο	 123	 100,0	 Γενικό		

Σύνολο	 123	 100,0	 Γενικό	
Σύνολο	 123	 100,0	

	

Πηγή:	Ειδική	έρευνα	Πανεπιστημίου	Θεσσαλίας,	2016	

Ως	 προς	 τον	 αριθμό	 των	 εργαζόμενων	 το	 μεγαλύτερο	 μέρος	 των	 επιχειρήσεων	 έχει	 από	 0-3	
εργαζόμενους	 με	 πλήρη	 απασχόληση,	 εξίσου	 είναι	 υψηλό	 το	 ποσοστό	 με	 μερική	 απασχόληση,	
αλλά	και	ο	αριθμός	των	συμβοηθούντων	μελών	που	δεν	ξεπερνούν	τα	3	άτομα.		

Αν	 και	 το	 πιθανότερο	 είναι	 ότι	 το	 είδος	 των	 επιχειρήσεων	 που	 είναι	 εγκατεστημένο	 στον	 αστικό	
ιστό	(με	εξαίρεση	κάποια	supermarket)	πράγματι	έχουν	μικρούς	αριθμούς	εργαζομένων	είτε	λόγο	
αντικειμένου,	είτε	λόγο	συγκυρίας	και	επομένως	οι	απαντήσεις	έχουν	αναμενόμενη	κατανομή.	

27.6%	

72.4%	

Ιδιόκτητο	 Ενοικιαζόμενο	
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Πίνακας 79 Επίπεδο Εισοδήµατος ΜΜΕ	 Γράφηµα 29 Επίπεδο Εισοδήµατος ΜΜΕ 

	 Αριθμός	 Ποσοστό	

<	5.000	€	 9	 7,3	

5.001	-	10.000	€	 20	 16,3	

10.001	-	15.000	€	 18	 14,6	

15.001	-	20.000	€	 29	 23,6	

20.001	-	25.000	€	 21	 17,1	

>	25.001	€	 14	 11,4	

Σύνολο	 111	 90,2	

Δ/Α	 12	 9,8	

Γενικό	Σύνολο	 123	 100,0	
	

	

Πηγή:	Ειδική	έρευνα	Πανεπιστημίου	Θεσσαλίας,	2016	

Ως	προς	το	επίπεδο	του	εισοδήματος	η	εικόνα	δείχνει	ότι	το	μεγαλύτερο	κομμάτι	των	
επιχειρηματικών	δηλώνει	ένα	εισόδημα	15.001	έως	20.000	€	ενώ	οι	άλλες	κατηγορίες	
εισοδήματος	έχουν	περίπου	παρόμοια	ποσοστά	απαντήσεων	με	εξαίρεση	την	πολύ	υψηλή	ομάδα	
με	11,4%	και	την	πολύ	χαμηλή	ομάδα	με	7,3%.	

	

 
Πίνακας 80 Πορεία Κύκλου Εργασιών	 Γράφηµα 30 Πορεία Κύκλου Εργασιών	

	 Αριθμός	 Ποσοστό	

Πτωτική	 60	 48,8	
Σταθερή	 40	 32,5	
Ανοδική	 19	 15,4	
Σύνολο	 119	 96,7	
Δ/Α	 4	 3,3	

Γενικό	Σύνολο	 123	 100,0	
	

	

Πηγή:	Ειδική	έρευνα	Πανεπιστημίου	Θεσσαλίας,	2016	

Προφανώς	τα	εισοδήματα	αυτά	έχουν	μειωθεί	τα	τελευταία	χρόνια	καθώς	οι	περισσότεροι	
επιχειρηματίες	δηλώνουν	ότι	ο	τζίρος	τους	έχει	μειωθεί	(σχεδόν	το	50%),	ένα	32,5%	ανέφερε	ότι	ο	
τζίρος	είναι	σταθερός	και	μόλις	ένα	15%	περίπου	δηλώνει	ότι	ο	τζίρος	αυξήθηκε.	

	

	

8.1%	

18.0%	

16.2%	
26.1%	

18.9%	

12.6%	

κάτω	από	5.000	€	
5.001	-	10.000	€	
10.001	-	15.000	€	
15.001	-	20.000	€	
20.001	-	25.000	€	

48.8%	

32.5%	

15.4%	
3.3%	

Πτωτική	 Σταθερή	 Ανοδική	 Δ/Α	
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Πίνακας 81 Συµµετοχή σε κατάρτιση ΜΜΕ	 Γράφηµα 31 Συµµετοχή σε κατάρτιση 
ΜΜΕ 

	 Αριθμός	 Ποσοστό	

ΝΑΙ	 37	 30,1	
ΟΧΙ	 84	 68,3	
Σύνολο	 121	 98,4	
Δ/Α	 2	 1,6	

Γενικό	Σύνολο	 123	 100,0	
	

	

Πηγή:	Ειδική	έρευνα	Πανεπιστημίου	Θεσσαλίας,	2016	

Σχετικά	με	το	αν	έχουν	συμμετάσχει	σε	προγράμματα	κατάρτισης	ένα	30%	δήλωσε	ότι	έχει	
συμμετάσχει	σε	προγράμματα	κατάρτισης	στο	παρελθόν.	

	

	

 
Πίνακας 82 Αποτέλεσµα κατάρτισης ΜΜΕ	 Γράφηµα 32 Αποτέλεσµα κατάρτισης ΜΜΕ	

	 Αριθμός	 Ποσοστό	

Έναρξη	Επιχείρησης	 10	 8,1	

Αναβάθμιση	Επιχείρησης	 11	 8,9	

Απλή	απόκτηση	γνώσεων	 25	 20,3	

Σύνολο	 46	 37,4	

Δ/Α	 77	 62,6	

Γενικό	Σύνολο	 123	 100,0	
	

	

Πηγή:	Ειδική	έρευνα	Πανεπιστημίου	Θεσσαλίας,	2016	

Η	κατάρτιση	αυτή	για	τους	περισσότερους	ήταν	απλή	απόκτηση	γνώσεων,	καθώς	μόλις	ένα	8%	
οδηγήθηκε	σε	έναρξη	επιχείρησης	και	ένα	9%	αναβάθμισε	μέσω	της	κατάρτισης	μια	υπάρχουσα	
επιχείρηση.	

	

	

	

30.1%	

68.3%	

1.6%	

ΝΑΙ	 ΟΧΙ	 Δ/Α	

8.1%	
8.9%	

20.3%	
62.6%	

Έναρξη	Επιχείρησης	
Αναβάθμιση	Επιχείρησης	
Απλή	απόκτηση	γνώσεων	
Δ/Α	
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Πίνακας 83 Γνώσεις Κοινωνικής Οικονοµίας Επαγγελµατιών	 Γράφηµα 33 Γνώσεις Κοινωνικής 
Οικονοµίας Επαγγελµατιών	

	 Αριθμός	 Ποσοστό	

ΝΑΙ	 36	 29,3	

ΟΧΙ	 86	 69,9	

Σύνολο	 122	 99,2	

Δ/Α	 1	 0,8	

Γενικό	Σύνολο	 123	 100,0	
	

	

Πηγή:	Ειδική	έρευνα	Πανεπιστημίου	Θεσσαλίας,	2016	

Ως	προς	την	γνώση	των	δυνατοτήτων	που	ανοίγονται	από	την	Κοινωνική	Οικονομία	το	μεγαλύτερο	
τμήμα	των	επιχειρηματικών	δήλωσαν	ότι	δεν	γνωρίζουν	την	κατεύθυνση	αυτή,	καθώς	μόλις	το	30%	
απάντησε	θετικά	στην	σχετική	ερώτηση.	

	

	

	

Πίνακας 84 Στάσεις σχετικές µε δυνατότητες επιδότησης για 
αλλαγή δραστηριότητας	

Γράφηµα 34 Στάσεις σχετικές µε δυνατότητες 
επιδότησης για αλλαγή δραστηριότητας	

	 Αριθμός	 Ποσοστό	

ΝΑΙ	 102	 82,9	

ΟΧΙ	 20	 16,3	

Σύνολο	 122	 99,2	

Δ/Α	 1	 0,8	

Γενικό	Σύνολο	 123	 100,0	
	

	

Πηγή:	Ειδική	έρευνα	Πανεπιστημίου	Θεσσαλίας,	2016	

Ως	προς	την	πιθανότητα	για	αλλαγή	αντικειμένου	της	επιχείρησης	η	πλειοψηφία	δεν	επιθυμεί	κάτι	
τέτοιο,	καθώς	μάλλον	θεωρεί	ότι	ο	κλάδος	στον	οποίο	δραστηριοποιείται	τους	ταιριάζει	καλύτερα.	

	

	

	

	

	

	

	

	

29.3%	

69.9%	

0.8%	

ΝΑΙ	 ΟΧΙ	 Δ/Α	

82.9%	

16.3%	

0.8%	

ΝΑΙ	 ΟΧΙ	 Δ/Α	
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Πίνακας 85 Στάσεις σχετικές µε δυνατότητες επιδότησης 
απασχόλησης	

Γράφηµα 35 Στάσεις σχετικές µε δυνατότητες 
επιδότησης απασχόλησης	

	 Αριθμός	 Ποσοστό	

ΝΑΙ	 82	 66,7	

ΟΧΙ	 39	 31,7	

Σύνολο	 121	 98,4	

Δ/Α	 2	 1,6	

Γενικό	Σύνολο	 123	 100,0	
	

	

Πηγή:	Ειδική	έρευνα	Πανεπιστημίου	Θεσσαλίας,	2016	

Ως	προς	το	αν	επιθυμούν	δράσεις	για	την	ενίσχυση	της	απασχόλησης	σχεδόν	το	67%	θεωρεί	ότι	
πρέπει	να	υπάρχουν	τέτοιες	δράσεις.	

	

	

	

Πίνακας 86 Στάσεις	σχετικές	με	πιθανότητα	πρόσληψης	 Γράφηµα 36 Στάσεις σχετικές µε πιθανότητα 
πρόσληψης	

	 Αριθμός	 Ποσοστό	

0	 78	 63,4	

1	 28	 22,8	

2	 11	 8,9	

3	 2	 1,6	

Ναι		
αλλά	χωρίς	αναφορά	

4	 3,3	

Σύνολο	 123	 100,0	
	

	

Πηγή:	Ειδική	έρευνα	Πανεπιστημίου	Θεσσαλίας,	2016	

Αλλά	το	μεγαλύτερο	ποσοστό	δηλώνει	ότι	δεν	θα	προσλάβει	κάποιον	εργαζόμενο,	και	όσοι	
θεωρούν	ότι	θα	κάνουν	πρόσληψη	οι	περισσότεροι	θα	προλάβουν	ένα	μόνο	άτομο.	

	

	

	

	

	

	

	

66.7%	

31.7%	

1.6%	

ΝΑΙ	 ΟΧΙ	 Δ/Α	

63.4%	
22.8%	

8.9%	
1.6%	

3.3%	

0	 1	 2	 3	 Ναι	αλλά	χωρίς	αναφορά	
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Πίνακας 87 Στάσεις σχετικές µε επιδότηση δικτύωσης-
συνεργασιών	

Γράφηµα 37 Στάσεις σχετικές µε επιδότηση 
δικτύωσης-συνεργασιών	

	 Αριθμός	 Ποσοστό	

ΝΑΙ	 48	 39,0	

ΟΧΙ	 71	 57,7	

Σύνολο	 119	 96,7	

Δ/Α	 4	 3,3	

Γενικό	Σύνολο	 123	 100,0	
	

	

Πηγή:	Ειδική	έρευνα	Πανεπιστημίου	Θεσσαλίας,	2016	

Σχετικά	με	την	συνεργασία	με	άλλες	επιχειρήσεις	οι	περισσότεροι	εξακολουθούν	να	βλέπουν	
αρνητικά	την	προοπτική	αυτή	καθώς	μόνο	το	39%	θεωρεί	ότι	πρέπει	να	ενισχυθούν	δράσεις	
συνεργασίας.	

	

	

	

	

Πίνακας 88 Στάσεις σχετικές µε δυνατότητες εξειδικευµένης 
κατάρτισης	

Γράφηµα 38 Στάσεις σχετικές µε δυνατότητες 
εξειδικευµένης κατάρτισης	

	 Αριθμός	 Ποσοστό	

ΝΑΙ	 50	 40,7	

ΟΧΙ	 67	 54,5	

Σύνολο	 117	 95,1	

Δ/Α	 6	 4,9	

Γενικό	Σύνολο	 123	 100,0	
	

	

Πηγή:	Ειδική	έρευνα	Πανεπιστημίου	Θεσσαλίας,	2016	

Σχετικά	με	το	αν	επιθυμούν	να	υπάρχουν	δράσεις	κατάρτισης	σε	συγκεκριμένες	κατηγορίες	
επαγγελμάτων	τα	οποία	διαπιστώνουν	ότι	έχουν	έλλειψη	στη	αγορά	εργασίας	οι	περισσότεροι	
δηλώνουν	ότι	δεν	χρειάζονται	κάτι	εξειδικευμένο	(σχεδόν	το	55%).	Το	ποσοστό	40%	που	δηλώνει	
ότι	θα	ήθελε	στοχευμένα	προγράμματα	κατάρτισης	δεν	ξεκαθαρίζει	σαφώς	τα	αντικείμενα	αυτά.	
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Πίνακας 89 Στάσεις σχετικές την κατεύθυνση Τουρισµός στο Σχέδιο Δράσης	

Τουρισμός	 Αριθμός	 Ποσοστό	 Πολιτισμός	 Αριθμός	 Ποσοστό	
ΝΑΙ	 95	 77,2	 ΝΑΙ	 75	 61,0	

ΟΧΙ	 22	 17,9	 ΟΧΙ	 42	 34,1	

Σύνολο	 117	 95,1	 Σύνολο	 117	 95,1	

Δ/Α	 6	 4,9	 Δ/Α	 6	 4,9	

Γενικό	Σύνολο	 123	 100,0	 Γενικό	Σύνολο	 123	 100,0	
	

Πηγή:	Ειδική	έρευνα	Πανεπιστημίου	Θεσσαλίας,	2016	

Ως	 προς	 την	 πιθανότητα	 η	 παρέμβαση	 στο	 πλαίσιο	 της	 ΟΧΕ	 να	 έχει	 κατεύθυνση	 τον	 Τουρισμό,	
θετικά	απάντησαν	το	77%	των	επιχειρήσεων,	ενώ	το	61%	απάντησε	θετικά	για	τον	Πολιτισμό.	

	

Πίνακας 90 Στάσεις σχετικές µε αναπτυξιακές δράσεις και δράσεις αστικής αναβάθµισης στο Σχέδιο Δράσης	

Έρευνα	και	
Ανάπτυξη	 Αριθμός	 Ποσοστό	 Αστική	

αναβάθμιση	 Αριθμός	 Ποσοστό	

ΝΑΙ	 90	 73,2	 ΝΑΙ	 86	 69,9	

ΟΧΙ	 29	 23,6	 ΟΧΙ	 33	 26,8	

Σύνολο	 119	 96,7	 Σύνολο	 119	 96,7	

Δ/Α	 4	 3,3	 Δ/Α	 4	 3,3	

Γενικό	Σύνολο	 123	 100,0	 Γενικό	Σύνολο	 123	 100,0	
	

Πηγή:	Ειδική	έρευνα	Πανεπιστημίου	Θεσσαλίας,	2016	

Για	 την	 Έρευνα	 και	 Ανάπτυξη	 θετικά	 απάντησε	 το	 73,2%,	 ενώ	 70%	 απάντησε	 ότι	 θα	 πρέπει	 η	
παρέμβαση	να	έχει	στόχο	την	Αστική	Αναβάθμιση	

	

Πίνακας 91 Στάσεις σχετικές µε δράσεις ενάντια στην Ανεργία στο Σχέδιο Δράσης	

Αντιμετώπιση	
Ανεργίας	 Αριθμός	 Ποσοστό	 Νέες	

Επιχειρήσεις	 Αριθμός	 Ποσοστό	

ΝΑΙ	 108	 87,8	 ΝΑΙ	 95	 77,2	

ΟΧΙ	 12	 9,8	 ΟΧΙ	 26	 21,1	

Σύνολο	 120	 97,6	 Σύνολο	 121	 98,4	

Δ/Α	 3	 2,4	 Δ/Α	 2	 1,6	

Γενικό	Σύνολο	 123	 100,0	 Γενικό	Σύνολο	 123	 100,0	
	

Πηγή:	Ειδική	έρευνα	Πανεπιστημίου	Θεσσαλίας,	2016	

Ως	 προς	 την	 πιθανότητα	 η	 παρέμβαση	 να	 έχει	 στόχο	 την	 Αντιμετώπιση	 της	 Ανεργίας	 θετικά	
απάντησε	σχεδόν	το	88%	,	ενώ	η	δημιουργία	Νέων	Επιχειρήσεων	κρίνεται	θετικά	από	το	77%	των	
ερωτηθέντων.	

	 	



Πρόταση	Στρατηγικής	Βιώσιμης	Αστικής	Ανάπτυξης	(ΒΑΑ)	Δήμου	Βόλου	

έκδ.ΙΙΙ,	Σεπτέμβριος	2017	

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ	

 

 241	

	

	

Πίνακας 92 Στάσεις σχετικές µε πιθανότητες επένδυσης στη 
δραστηριότητα	

Γράφηµα 39 Στάσεις σχετικές µε πιθανότητες 
επένδυσης στη δραστηριότητα	

	 Αριθμός	 Ποσοστό	

ΝΑΙ	 69	 56,1	

ΟΧΙ	 52	 42,3	

Σύνολο	 121	 98,4	

Δ/Α	 2	 1,6	

Γενικό	Σύνολο	 123	 100,0	
	

	

Πηγή:	Ειδική	έρευνα	Πανεπιστημίου	Θεσσαλίας,	2016	

Ως	προς	τις	πιθανότητες	να	επενδύσουν	οι	ίδιοι	στο	πλαίσιο	της	ΟΧΕ	οι	περισσότεροι	απάντησαν	
θετικά,	καθώς	το	56%	φαίνεται	να	θεωρεί	ότι	μπορεί	να	επιχειρήσει	μια	επενδυτική	προσπάθεια	
εφόσον	η	Ολοκληρωμένη	Χωρική	Επένδυση	δώσει	τα	κατάλληλα	κίνητρα.	
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Απαντήσεις	στο	ερωτηματολόγιο	των	κατοίκων	
Συνολικά	διακινήθηκαν	πάνω	από	450	ερωτηματολόγια	για	τους	κατοίκους	της	περιοχής	αναφοράς.	
Από	αυτά	συγκεντρώθηκαν	376	ερωτηματολόγια	με	αρκετές	δυσκολίες	καθώς	αρκετοί	κάτοικοι	δεν	
ήθελαν	 να	 απαντήσουν,	 παρά	 το	 γεγονός	 ότι	 αρκετοί	 θεώρησαν	 σημαντική	 την	 εμπλοκή	 του	
Πανεπιστημίου	στην	όλη	διαδικασία.		

	

	

Πίνακας 93 Περιοχή έρευνας-κάτοικοι Γράφηµα 40 Περιοχή έρευνας-κάτοικοι 

	 Αριθμός	 Ποσοστό	

Νέα	Ιωνία	 74	 19,7	

Παλιά	 126	 33,5	

Βόλος	 176	 46,8	

Σύνολο	 376	 100,0	
	

	

Πηγή:	Ειδική	έρευνα	Πανεπιστημίου	Θεσσαλίας,	2016	

Από	τα	ερωτηματολόγια	που	συλλέχθηκαν	τα	74	ή	ποσοστό	19,7%	είναι	από	κατοίκους	της	Νέας	
Ιωνίας,	126	ή	το	33,5%	από	κατοίκους	των	Παλαιών	και	176	ή	το	46,8%	από	]κατοίκους	του	Βόλου	
(πλην	Παλαιών).	

	

 
Πίνακας 94 Φύλο ερωτώµενων-κάτοικοι	

	 Αρ.	Ερωτηματολογίων	 Ποσοστό	 Αναγωγή	
Άρρεν	 179	 47,6	 48,8	

Θήλυ	 188	 50,0	 51,2	

Σύνολο	 367	 97,6	 100,0	

Δ/Α	 9	 2,4	 	

Γενικό	Σύνολο	 376	 100,0	 	
	

Πηγή:	Ειδική	έρευνα	Πανεπιστημίου	Θεσσαλίας,	2016	

Ως	 προς	 την	 κατανομή	 των	 απαντήσεων	 ανά	 φύλο	 ερωτηθέντα	 έχουμε	 179	 Άνδρες	 και	 188	
Γυναίκες	κάτι	που	σημαίνει	ότι	το	47,6%	των	ερωτηματολογίων	απαντήθηκαν	από	Άνδρες	ενώ	
το	 αντίστοιχο	 ποσοστό	 για	 τις	 Γυναίκες	 είναι	 50%,	 και	 ένα	 2,4%	 δεν	 απάντησε	 στην	
συγκεκριμένη	ερώτηση.	Ο	όρος	αναγωγή	στον	πίνακα	αυτό	όπως	και	στους	επόμενους	αφορά	
την	αναγωγή	του	ποσοστού	στο	σύνολο	των	απαντήσεων	και	όχι	στο	Γενικό	Σύνολο	που	αφορά	
και	όσους	δεν	απάντησαν.	

	

	

19.7%	

33.5%	

46.8%	
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Πίνακας 95 Ηλικιακές Οµάδες-κάτοικοι	

	 Αρ.	Ερωτηματολογίων	 Ποσοστό	 Αναγωγή	
έως	25	 98	 26,1	 26,8	

26-30	 59	 15,7	 16,1	

31-35	 46	 12,2	 12,6	

35-40	 34	 9,0	 9,3	

41-45	 26	 6,9	 7,1	

46-50	 35	 9,3	 9,6	

51-55	 24	 6,4	 6,6	

56-60	 14	 3,7	 3,8	

61-65	 9	 2,4	 2,5	

66-70	 11	 2,9	 3,0	

πάνω	από	70	 10	 2,7	 2,7	

Σύνολο	 366	 97,3	 100,0	

Δ/Α	 10	 2,7	 	

Γενικό	Σύνολο	 376	 100,0	 	
	

Πηγή:	Ειδική	έρευνα	Πανεπιστημίου	Θεσσαλίας,	2016	

Ως	προς	την	κατανομή	σε	ηλικιακές	ομάδες	διαπιστώνουμε	ότι	τα	ερωτηματολόγια	απαντήθηκαν	από	
μια	σχετικά	καλή	κατανομή	ηλικιών	με	περισσότερη	διάθεση	να	απαντήσουν	να	δείχνουν	οι	μικρότερες	
ηλικιακές	 ομάδες	 που	 ίσως	 θεωρούν	 ότι	 τους	 αφορά	 περισσότερο	 το	 ζήτημα	 σε	 σχέση	 με	 τις	
μεγαλύτερες	ηλικίες	που	αντιμετωπίζουν	διαφορετικά	τα	ζητήματα	της	απασχόλησης,	της	ανεργίας,	
της	 επαγγελματικής	 προοπτικής,	 αλλά	 και	 των	 αλλαγών	 στην	 πόλη	 -	 όπως	 ήταν	 τουλάχιστον	
αναμενόμενο.	

	

 
Πίνακας 96 Εκπαίδευση ερωτώµενων-κάτοικοι Γράφηµα 41 Εκπαίδευση ερωτώµενων-κάτοικοι 

	 Αρ.	Ερωτημα-	
τολογίων	 Ποσοστό	 Αναγωγή	

Πρωτοβάθμια	 15	 4,0	 4,1	

Δευτεροβάθμια	 68	 18,1	 18,5	

Μεταλυκειακή	 40	 10,6	 10,9	

Φοιτητής	 61	 16,2	 16,6	

Τριτοβάθμια	 137	 36,4	 37,3	

Μεταπτυχιακό	 38	 10,1	 10,4	

Διδακτορικό	 8	 2,1	 2,2	

Σύνολο	 367	 97,6	 100,0	

Δ/Α	 9	 2,4	 	

Γενικό	Σύνολο	 376	 100,0	 	
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Μεταλυκειακή	 Φοιτητής	

Τριτοβάθμια	 Μεταπτυχιακό	
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Πηγή:	Ειδική	έρευνα	Πανεπιστημίου	Θεσσαλίας,	2016	

Ως	προς	το	επίπεδο	εκπαίδευσης	των	κατοίκων	της	περιοχής	(όσων	δέχθηκαν	να	απαντήσουν)	βλέπουμε	
ότι	μεγάλο	μέρος	του	πληθυσμού	είναι	απόφοιτοι	τριτοβάθμιας	εκπαίδευσης	(48%	περίπου	οι	
απόφοιτοι	τριτοβάθμιας	εκπαίδευσης	και	οι	κάτοχοι	μεταπτυχιακού	και	διδακτορικού)	ενώ	και	ένα	
σημαντικό	τμήμα	είναι	φοιτητές	(16%),	ενώ	αντίθετα	ένα	πολύ	μικρό	ποσοστό	έχει	τελειώσει	μόνο	την	
πρωτοβάθμια	εκπαίδευση	(4%).	

	

 
Πίνακας 97 Δήλωση Καταγωγής ερωτώµενων-κάτοικοι 

	 Αρ.	Ερωτηματολογίων	 Ποσοστό	 Αναγωγή	

Ελλάδα	 323	 85,9	 96,4	

Αλβανία	 7	 1,9	 2,1	

Γαλλία	 1	 0,3	 0,3	

Ρουμανία	 2	 0,5	 0,6	

Σερβία	 1	 0,3	 0,3	

Ουκρανία	 1	 0,3	 0,3	

Σύνολο	 335	 89,1	 100,0	

Δ/Α	 41	 10,9	 	

Γενικό	Σύνολο	 376	 100,0	 	
	

Πηγή:	Ειδική	έρευνα	Πανεπιστημίου	Θεσσαλίας,	2016	

Ως	προς	 τον	 τόπο	καταγωγής	η	 συντριπτική	 πλειοψηφία	 των	 ερωτηθέντων	 απάντησε	 ότι	 είναι	
Ελληνικής	 καταγωγής.	 Στο	 σημείο	 αυτό	 θα	 πρέπει	 να	 επισημάνουμε	 ότι	 σε	 αντίθεση	 με	 την	
εμπειρική	 αίσθηση	 ότι	 στην	 περιοχή	 αναφοράς	 υπάρχουν	 πολλοί	 μετανάστες	 κάτοικοι,	
εμφανίστηκαν	 κατά	 την	 διάρκεια	 της	 έρευνας	 δύο	 προβλήματα	 που	 συνδέονται.	 Το	 ένα	 ζήτημα	
ήταν	 ότι	 πολλοί	 μετανάστες	 δεν	 ήθελαν	 να	 απαντήσουν	 συνολικά	 στο	 ερωτηματολόγιο,	 ενώ	
αρκετοί	 δεν	 απάντησαν	 στην	 συγκεκριμένη	 ερώτηση	 (σχεδόν	 το	 11%)	 κάτι	 που	 πιθανότατα	
υποδηλώνει	μια	δυσκολία	στο	να	δηλώσουν	την	καταγωγή	τους.	

	

	

Πίνακας 98 Οικογενειακή Κατάσταση ερωτώµενων-κάτοικοι	

	 Αρ.	Ερωτηματολογίων	 Ποσοστό	 Αναγωγή	

Άγαμος/η	 169	 44,9	 46,0	

Έγγαμος/η	 131	 34,8	 35,7	

Χήρος/α	 9	 2,4	 2,5	

Διαζευγμένος/η	 35	 9,3	 9,5	

Σύμφωνο	Συμβίωσης	 1	 0,3	 0,3	

Συγκατοίκηση	 22	 5,9	 6,0	

Σύνολο	 367	 97,6	 100,0	

Δ/Α	 9	 2,4	 	

Γενικό	Σύνολο	 376	 100,0	 	
	

Πηγή:	Ειδική	έρευνα	Πανεπιστημίου	Θεσσαλίας,	2016	



Πρόταση	Στρατηγικής	Βιώσιμης	Αστικής	Ανάπτυξης	(ΒΑΑ)	Δήμου	Βόλου	

έκδ.ΙΙΙ,	Σεπτέμβριος	2017	

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ	

 

 245	

Ως	προς	την	οικογενειακή	κατάσταση	ένα	μεγάλο	 τμήμα	 των	 ερωτηθέντων	 είναι	άγαμοι	 (45%	
περίπου),	καθώς	όπως	είδαμε	είναι	οι	νεότεροι	σε	ηλικία	που	απάντησαν	το	ερωτηματολόγιο	και	
επομένως	με	μεγάλη	πιθανότητα	δεν	έχουν	ακόμη	παντρευτεί.	Ένα	αντίστοιχο	ποσοστό	είναι	ή	
ήταν	παντρεμένοι,	ενώ	υπάρχει	και	ένα	μικρό	ποσοστό	που	αναφέρεται	σε	συγκατοίκηση,	κάτι	
που	 πιθανότατα	 αφορά	 κυρίως	 νεαρούς	 φοιτητές/φοιτήτριες	 ή	 νέα	 ζευγάρια	 που	 δεν	 έχουν	
ακόμη	παντρευτεί.	

	

	

Πίνακας 99 Μέγεθος Νοικοκυριού-κάτοικοι	

	 Αρ.	Ερωτηματολογίων	 Ποσοστό	 Αναγωγή	

1	 82	 21,8	 23,8	

2	 77	 20,5	 22,3	

3	 79	 21,0	 22,9	

4	 74	 19,7	 21,4	

5	 24	 6,4	 7,0	

6	 8	 2,1	 2,3	

10	 1	 0,3	 0,3	

Σύνολο	 345	 91,8	 100,0	

Δ/Α	 31	 8,2	 	

Γενικό	Σύνολο	 376	 100,0	 	
	

Πηγή:	Ειδική	έρευνα	Πανεπιστημίου	Θεσσαλίας,	2016	

Ως	προς	 τον	αριθμό	των	ατόμων	του	νοικοκυριού	η	εικόνα	συνδυαζόμενοι	με	 τα	προηγούμενα	
γίνεται	σχετικά	ξεκάθαρη,	καθώς	μιλάμε	για	νοικοκυριά	λίγων	ατόμων	από	σχετικά	νεαρά	άτομα	
ή	για	 την	 τυπική	μορφή	οικογένειας	με	ένα	ή	δύο	παιδιά,	όπως	φαίνεται	και	από	τον	επόμενο	
πίνακα,	με	τον	αριθμό	των	παιδιών.	

Πίνακας 100 Αριθµός Παιδιών Νοικοκυριού-κάτοικοι	 Γράφηµα 42 Αριθµός Παιδιών Νοικοκυριού-
κάτοικοι	

	
Αρ.	Ερωτημα-	
τολογίων	 Ποσοστό	 Αναγωγή	

0	 69	 18,4	 33,3	

1	 43	 11,4	 20,8	

2	 73	 19,4	 35,3	

3	 17	 4,5	 8,2	

4	 5	 1,3	 2,4	

Σύνολο	 207	 55,1	 100,0	

Δ/Α	 169	 44,9	 	

Γενικό	Σύνολο	 376	 100,0	 	
	 	

Πηγή:	Ειδική	έρευνα	Πανεπιστημίου	Θεσσαλίας,	2016	

Το	γεγονός	ότι	πολλοί	δεν	απάντησαν	στην	συγκεκριμένη	ερώτηση	υπονοεί	ότι	πιθανότατα	δεν	
έχουν	παιδιά	και	παρέλειψαν	να	απαντήσουν.	
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Πίνακας 101 Τυπολογία κατοικίας Νοικοκυριού-κάτοικοι Γράφηµα 43 Τυπολογία κατοικίας Νοικοκυριού-
κάτοικοι 

	 Αρ.	Ερωτημα-	
τολογίων	 Ποσοστό	 Αναγωγή	

Ιδιόκτητη	 186	 49,5	 50,8	

Ενοικιαζόμενη	 137	 36,4	 37,4	

Φιλοξενούμενος	 42	 11,2	 11,5	

Άλλο	 1	 0,3	 0,3	

Σύνολο	 366	 97,3	 100,0	

Δ/Α	 10	 2,7	 	

Γενικό	Σύνολο	 376	 100,0	 	
	

	

Πηγή:	Ειδική	έρευνα	Πανεπιστημίου	Θεσσαλίας,	2016	

Ως	προς	το	είδος	της	κατοικίας	το	50%	σχεδόν	των	απαντήσεων	αφορά	ιδιόκτητη	κατοικία,	γεγονός	
που	δείχνει	μια	σταθερή	εγκατάσταση,	ενώ	το	11%	δηλώνει	ότι	φιλοξενείται	με	πιθανότερο	εξήγηση	το	
γεγονός	αυτό	να	αφορά	νέους	που	εξακολουθούν	να	μένουν	με	τους	γονείς	τους	
	

 
Πίνακας 102 Απασχόληση Νοικοκυριού-κάτοικοι	 Γράφηµα 44 Απασχόληση Νοικοκυριού-κάτοικοι	

	 Αρ.	Ερωτημα-	
τολογίων	 Ποσοστό	 Αναγωγή	

Εργαζόμενος	 248	 66,0	 67,9	

Άνεργος	(κάρτα)	 26	 6,9	 7,1	

Άνεργος	(όχι	κάρτα)	 33	 8,8	 9,0	

Δεν	αναζητώ	εργασία	 25	 6,6	 6,8	

Συνταξιούχος	 33	 8,8	 9,0	

Σύνολο	 365	 97,1	 100,0	

Δ/Α	 11	 2,9	 	

Γενικό	Σύνολο	 376	 100,0	 	
	

	

Πηγή:	Ειδική	έρευνα	Πανεπιστημίου	Θεσσαλίας,	2016	

Μια	από	τις	βασικότερες	ερωτήσεις	για	το	προφίλ	των	κατοίκων	της	περιοχής	είναι	το	αν	είναι	
εργαζόμενοι	ή	όχι.	Στην	ερώτηση	αυτή	το	66%	των	απαντήσεων	αφορά	εργαζόμενους,	ενώ	σχεδόν	το	
16%	των	ερωτηθέντων	δήλωσε	ότι	είναι	άνεργο	(με	ή	χωρίς	κάρτα	ανεργίας	και	με	χρόνο	ανεργίας	που	
κυμαίνεται	από	2	μήνες	έως	και	3	χρόνια),	ένα	μικρό	ποσοστό	ότι	δεν	αναζητά	εργασία	(κυρίως	νεαρές	
ηλικίες	και	σχεδόν	όλοι	φοιτητές),	ενώ	επίσης	ένα	μικρό	ποσοστό	σχεδόν	9%	συνταξιούχοι.	

	

50.8%	
37.4%	

11.5%	
0.3%	

Ιδιόκτητη	 Ενοικιαζόμενη	

Φιλοξενούμενος	 Άλλο	

67.9%	
7.1%	

9.0%	

6.8%	

9.0%	

Εργαζόμενος	
Άνεργος	(κάρτα)	
Άνεργος	(όχι	κάρτα)	
Δεν	αναζητώ	εργασία	
Συνταξιούχος	
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Πίνακας 103 Είδος Απασχόλησης Νοικοκυριού-κάτοικοι Γράφηµα 45 Είδος Απασχόλησης Νοικοκυριού-
κάτοικοι 

	
Αρ.	Ερωτημα-	
τολογίων	 Ποσοστό	 Αναγωγή	

Μισθωτός	 156	 41,5	 54,5	

Ελεύθερος	
Επαγγελματίας	

71	 18,9	 24,8	

Περιστασιακά	
Εργαζόμενος	

35	 9,3	 12,2	

Οικογενειακή	
Επιχείρηση	

24	 6,4	 8,4	

Σύνολο	 286	 76,1	 100,0	

Δ/Α	 90	 23,9	 	

Γενικό	Σύνολο	 376	 100,0	 	
	

	
Πηγή:	Ειδική	έρευνα	Πανεπιστημίου	Θεσσαλίας,	2016	

Ως	προς	το	είδος	της	απασχόλησης	η	συντριπτική	πλειοψηφία	είναι	μισθωτοί	(σχεδόν	το	55%	όσων	
απάντησαν	στην	ερώτηση)	σημαντικό	τμήμα	ελεύθεροι	επαγγελματίες	(περίπου	25%),	λίγοι	οι	
περιστασιακά	εργαζόμενοι	(12%),	ενώ	ακόμη	λιγότεροι	όσοι	δουλεύουν	σε	οικογενειακή	επιχείρηση.	

	

 
Πίνακας 104 Επίπεδο Εισοδήµατος Νοικοκυριού-κάτοικοι	 Γράφηµα 46 Επίπεδο Εισοδήµατος Νοικοκυριού-

κάτοικοι 

	 Αρ.	Ερωτημα-	
τολογίων	 Ποσοστό	 Αναγωγή	

κάτω	από	5.000	€	 73	 19,4	 20,7	

5.001	-	10.000	€	 69	 18,4	 19,5	

10.001	-	15.000	€	 74	 19,7	 21,0	

15.001	-	20.000	€	 54	 14,4	 15,3	

20.001	-	25.000	€	 44	 11,7	 12,5	

πάνω	από	25.001	€	 39	 10,4	 11,0	

Σύνολο	 353	 93,9	 100,0	

Δ/Α	 23	 6,1	 	

Γενικό	Σύνολο	 376	 100,0	 	
	

	

Πηγή:	Ειδική	έρευνα	Πανεπιστημίου	Θεσσαλίας,	2016	
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Πρόταση	Στρατηγικής	Βιώσιμης	Αστικής	Ανάπτυξης	(ΒΑΑ)	Δήμου	Βόλου	

έκδ.ΙΙΙ,	Σεπτέμβριος	2017	

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ	

 

 248	

Μια	από	τις	βασικές	ερωτήσεις	για	να	καταλάβουμε	τις	ανάγκες	των	κατοίκων	είναι	η	ερώτηση	για	το	
οικογενειακό	εισόδημα.	Αν	και	πολλοί	αντιδρούσαν	στην	ερώτηση	αυτή	(για	τους	δικούς	του	λόγους	ο	
καθένας)	οι	απαντήσεις	μας	δείχνουν	ότι	ένα	μεγάλο	τμήμα	των	κατοίκων	της	περιοχής	αναφοράς	έχει	
εξαιρετικά	χαμηλά	εισοδήματα	(20%	κάτω	από	5.000€	και	άλλο	20%	από	5.001	έως	10.000€),	ένα	εξίσου	
σημαντικό	ποσοστό	χαμηλά	εισοδήματα	(10.001	έως	15.000€	το	21%),	ενώ	εισοδήματα	της	τάξης	των	
15.001	έως	20.000€	έχει	το	15%	και	εισοδήματα	20.001	έως	25.000€	έχει	το	12,5%	των	ερωτηθέντων	(κάτι	
που	τους	κατατάσσει	σε	σχετικά	μεσαία	εισοδήματα).	Πάνω	από	25.001€	που	είναι	μεσαία	και	άνω	
εισοδήματα	έχει	το	11%	των	κατοίκων	της	περιοχής.	Βέβαια	το	επίπεδο	εισοδήματος	είναι	μια	πρώτη	
ένδειξη	των	αναγκών	των	κατοίκων	καθώς	παίζουν	ρόλο	και	άλλοι	παράγοντες	όπως	ο	αριθμός	των	
ατόμων	του	νοικοκυριού	ή	η	ιδιοκτησία	της	κατοικίας.	

 
	
Πίνακας 105 Στάσεις για επιδότηση ενοικίου-κάτοικοι 

	
Γράφηµα 47 Στάσεις για επιδότηση ενοικίου-κάτοικοι 

	
Αρ.	Ερωτημα-	
τολογίων	 Ποσοστό	 Αναγωγή	

ΝΑΙ	 15	 4,0	 4,2	

ΟΧΙ	 249	 66,2	 69,7	

Δεν	γνωρίζω	 93	 24,7	 26,1	

Σύνολο	 357	 94,9	 100,0	

Δ/Α	 19	 5,1	 	

Γενικό	
Σύνολο	 376	 100,0	 	

	

	

Πηγή:	Ειδική	έρευνα	Πανεπιστημίου	Θεσσαλίας,	2016	

Χαρακτηριστικό	παράδειγμα	σχετικής	ανάγκης	από	την	πλευρά	των	κατοίκων	αποτελεί	η	επιδότηση	
ενοικίου	που	ασφαλώς	αφορά	όσους	μένουν	σε	ενοικιαζόμενη	κατοικία,	αλλά	ταυτόχρονα	έχουν	
χαμηλά	εισοδήματα.	Παρόλα	αυτά	ένα	μεγάλο	μέρος	των	ερωτηθέντων	δήλωσε	ότι	δεν	γνωρίζει	αν	
δικαιούται	επιδότηση	ενοικίου	(26%),	παρότι	οι	περισσότεροι	δηλώνουν	με	βεβαιότητα	ότι	δεν	
δικαιούνται.	Σε	αυτούς	προφανώς	κατατάσσονται	όσοι	έχουν	ιδιόκτητη	κατοικία,	αλλά	για	τους	
υπόλοιπους	παραμένει	το	ερώτημα,	καθώς	τα	εισοδήματα	δεν	είναι	τόσο	υψηλά	που	να	
δικαιολογούν	την	βεβαιότητα	αυτή.	

 
Πίνακας 106 Στάσεις για Κάρτα Σίτισης-κάτοικοι	 Γράφηµα 48 Στάσεις για Κάρτα Σίτισης-κάτοικοι 

	 Αρ.	Ερωτημα-	
τολογίων	 Ποσοστό	 Αναγωγή	

ΝΑΙ	 25	 6,6	 7,0	

ΟΧΙ	 239	 63,6	 67,3	

Δεν	γνωρίζω	 91	 24,2	 25,6	

Σύνολο	 355	 94,4	 100,0	

Δ/Α	 21	 5,6	 	

Γενικό	
Σύνολο	 376	 100,0	 	

	

	

Πηγή:	Ειδική	έρευνα	Πανεπιστημίου	Θεσσαλίας,	2016	
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Χαρακτηριστικό	παράδειγμα	σχετικής	ανάγκης	από	την	πλευρά	των	κατοίκων	αποτελεί	η	
επιδότηση	ενοικίου	που	ασφαλώς	αφορά	όσους	μένουν	σε	ενοικιαζόμενη	κατοικία,	αλλά	
ταυτόχρονα	έχουν	χαμηλά	εισοδήματα.	Παρόλα	αυτά	ένα	μεγάλο	μέρος	των	ερωτηθέντων	δήλωσε	
ότι	δεν	γνωρίζει	αν	δικαιούται	επιδότηση	ενοικίου	(26%),	παρότι	οι	περισσότεροι	δηλώνουν	με	
βεβαιότητα	ότι	δεν	δικαιούνται.	Σε	αυτούς	προφανώς	κατατάσσονται	όσοι	έχουν	ιδιόκτητη	
κατοικία,	αλλά	για	τους	υπόλοιπους	παραμένει	το	ερώτημα,	καθώς	τα	εισοδήματα	δεν	είναι	τόσο	
υψηλά	που	να	δικαιολογούν	την	βεβαιότητα	αυτή.	

 
Πίνακας 107 Εµπόδια πρόσβασης- στην αγορά εργασίας - κάτοικοι	

	 Αρ.	Ερωτηματολογίων	 Ποσοστό	
Έλλειψη	θέσεων	εργασίας	 298	 79,26	

Έλλειψη	Εξειδίκευσης	 102	 27,13	

Απαισιοδοξία	 82	 21,81	

Άγχος	 79	 21,01	

Έλλειψη	γνώσης	κοινωνικών	φορέων	 66	 17,55	

Φύλαξη	Παιδιών	 56	 14,89	

Ξεπερασμένες	Γνώσεις	 46	 12,23	

Οικογενειακή	κατάσταση	 37	 9,84	

Άλλο	 15	 3,99	
	

Πηγή:	Ειδική	έρευνα	Πανεπιστημίου	Θεσσαλίας,	2016	

Ως	 προς	 τα	 εμπόδια	 πρόσβασης	 στην	 αγορά	 εργασίας	 οι	 ερωτηθέντες	 στην	 συντριπτική	 τους	
πλειοψηφία	θεωρούν	ότι	η	έλλειψη	θέσεων	εργασίας	είναι	το	κρισιμότερο	πρόβλημα	(σχεδόν	το	
80%)	 ενώ	 οι	 υπόλοιπες	 επιλογές	 κατέχουν	 σαφώς	 μικρότερα	 ποσοστά	 με	 την	 έλλειψη	
εξειδίκευσης	 να	έχει	επιλεγεί	από	το	27%	των	ερωτηθέντων	και	η	απαισιοδοξία	και	 το	άγχος	να	
έχουν	επιλεγεί	από	το	21%	των	ερωτηθέντων.	
	
Πίνακας 108 Στάσεις για την Κατάρτιση - κάτοικοι 

	 Αρ.	Ερωτηματολογίων	 Ποσοστό	 Αναγωγή	
ΝΑΙ	 107	 28,5	 29,3	

ΟΧΙ	 258	 68,6	 70,7	

Σύνολο	 365	 97,1	 100,0	

Δ/Α	 11	 2,9	 	

Γενικό	Σύνολο	 376	 100,0	 	
	

Πηγή:	Ειδική	έρευνα	Πανεπιστημίου	Θεσσαλίας,	2016	

Σχετικά	με	την	συμμετοχή	των	ερωτηθέντων	σε	προγράμματα	κατάρτισης	στο	παρελθόν	ένα	29%	
περίπου	απάντησε	ότι	έχει	συμμετάσχει	σε	προγράμματα	κατάρτισης	
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.	
Πίνακας 109 Αποτελέσµατα Κατάρτισης – κάτοικοι 

	 Αρ.	Ερωτηματολογίων	 Ποσοστό	 Αναγωγή	

Ένταξη	σε	εργασία	 29	 7,7	 22,5	

Απλή	απόκτηση	
γνώσεων	

100	 26,6	 77,5	

Σύνολο	 129	 34,3	 100,0	

Δ/Α	 247	 65,7	 	

Γενικό	Σύνολο	 376	 100,0	 	
	

Πηγή:	Ειδική	έρευνα	Πανεπιστημίου	Θεσσαλίας,	2016	

Από	 όσους	 συμμετείχαν	 σε	 προηγούμενη	 κατάρτιση	 ένα	 πολύ	 μικρό	 ποσοστό	 πράγματι	
εντάχθηκε	 σε	 εργασία	 λόγω	 της	 επιμόρφωσης	αυτής,	 ενώ	 για	 την	 συντριπτική	πλειοψηφία	 τα	
σεμινάρια	 λειτούργησαν	 ως	 απλή	 απόκτηση	 γνώσεων	 (και	 βεβαίως	 ως	 μικρή	 εισοδηματική	
ενίσχυση	για	κάποιους	από	αυτούς).	
	

Πίνακας 110 Γνώσεις Κοινωνικής Οικονοµίας - κάτοικοι	

	 Αρ.	Ερωτηματολογίων	 Ποσοστό	 Αναγωγή	
ΝΑΙ	 110	 29,3	 30,9	

ΟΧΙ	 246	 65,4	 69,1	

Σύνολο	 356	 94,7	 100,0	

Δ/Α	 20	 5,3	 	

Γενικό	Σύνολο	 376	 100,0	 	
	

Πηγή:	Ειδική	έρευνα	Πανεπιστημίου	Θεσσαλίας,	2016	

Ως	 προς	 τις	 δυνατότητες	 που	 ανοίγονται	 μέσα	 από	 την	 κοινωνική	 οικονομία	 μόνο	 ένα	 μικρό	
ποσοστό	 της	 τάξης	 του	 30%	απάντησε	 ότι	 γνωρίζει	 την	κοινωνική	οικονομία	και	 τις	προοπτικές	
που	δίνει,	αν	και	είναι	μια	από	τις	βασικές	κατευθύνσεις	για	την	χρηματοδότηση	δραστηριοτήτων,	
είτε	από	εργαζόμενους	(που	θα	ήθελαν	να	αλλάξουν	δραστηριότητα),	είτε	κυρίως	από	ανέργους.	

Πίνακας 111 Στάσεις για τις δράσεις του Σχεδίου Δράσης - κάτοικοι	

	 Αρ.	Ερωτηματολογίων	 Ποσοστό	
Δράσεις	Κατάρτισης	 128	 34,0	

Δράσεις	προώθησης	στην	Απασχόληση	 191	 50,8	

Συμβουλευτική	 100	 26,6	

Υποστήριξη	ΑΜΕΑ	 141	 37,5	

Ενσωμάτωση	Μεταναστών	 83	 22,1	

Αντιμετώπιση	Φτώχειας	 207	 55,1	
	

Πηγή:	Ειδική	έρευνα	Πανεπιστημίου	Θεσσαλίας,	2016 
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Σχετικά	 με	 τις	 δράσεις	 που	 θα	 μπορούσαν	 να	 ενσωματωθούν	 στο	 πλαίσιο	 της	 ΟΧΕ	 για	 την	
αντιμετώπιση	των	προβλημάτων	των	κατοίκων	οι	απαντήσεις	που	δόθηκαν	είναι	ως	εξής.		

Το	 34%	 των	 ερωτηθέντων	 θα	 ενδιαφερόταν	 για	 δράσεις	 κατάρτισης,	 ενώ	 το	 50%	 θεωρεί	 ότι	
πρέπει	να	γίνουν	δράσεις	προώθησης	στην	Απασχόληση.		

Αντίστοιχα	δράσεις	συμβουλευτικής	θα	ήθελε	να	γίνουν	το	27%,	ενώ	δράσεις	υποστήριξης	ΑΜΕΑ	
πιστεύει	 ότι	 πρέπει	 να	 γίνουν	 το	 37,5%	 των	 κατοίκων.	 Δράσεις	 για	 τους	 μετανάστες	 θεωρεί	 ότι	
πρέπει	 να	γίνουν	 το	22%,	ενώ	το	 μεγαλύτερο	ποσοστό	 των	 κατοίκων	 55%	 θεωρεί	ότι	πρέπει	 να	
γίνουν	δράσεις	για	την	Αντιμετώπιση	της	Φτώχειας.		

Ειδικές	 αναφορές	 σε	 επιμέρους	 ζητήματα	 όπως	 για	 παράδειγμα	 σε	 τι	 αντικείμενο	 θα	 ήθελαν	 να	
γίνουν	 τα	 σεμινάρια	 κατάρτισης	 ή	 τι	 είδους	 δράσεις	 προώθησης	 στην	 Απασχόληση	 θεωρούν	
καλύτερες	οι	απαντήσεις	είναι	ελάχιστες	και	δεν	προκύπτουν	ασφαλή	συμπεράσματα	
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Παράρτημα	II:	Λίστα	φορέων	

Υγ
εί
α1

4 	

− ΙΚΑ	ΒΟΛΟΥ	
Θρακών	20,	Βόλος.	Τηλ.	2421039623	

− ΙΚΑ	ΝΕΑΣ	ΙΩΝΙΑΣ	ΒΟΛΟΥ	
Λεωφ.Ειρήνης	113,	Ν.Ιωνία.	Τηλ.	2421090195		

− ‘ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ’	ΓΕΝΙΚΟ	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ	ΒΟΛΟΥ	
Πολυμέρη	134,		Βόλος.		Τηλ.Κέντρο	:	24213	51000	
§ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ	ΥΠΗΡΕΣΙΑ	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	ΒΟΛΟΥ	� 	ΓΡΑΦΕΙΟ		ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ	� 	ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ	ΙΑΤΡΕΙΑ	ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ	� 	

ΚΕΝΤΡΟ		ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ		ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ	
Πολυμέρη	134,		Βόλος.		Τηλ.Κέντρο	:	24213	51000	

§ ΚΕΝΤΡΟ	ΨΥΧΙΚΗΣ	ΥΓΕΙΑΣ	ΒΟΛΟΥ	
Νικοτσάρα		20,		Βόλος.		Τηλ:	24213	50500-501	Fax:	24210	32431/	35515	

§ ΦΙΛΥΡΑ	� 	ΞΕΝΩΝΑΣ	ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	&	ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ	ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ		
Αθανασάκη		18,		Βόλος.	Τηλ/	Fax:	24210	38062	

§ ΞΕΝΩΝΑΣ	ΒΡΑΧΕΙΑΣ	ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ	ΕΝΗΛΙΚΩΝ	‘ΑΡΙΑΔΝΗ’	
Πλαστήρα		18,	Βόλος.	Τηλ:	24213	52163	/	52159,	Fax:	24210	39593	

− ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ	ΜΟΝΑΔΑ	ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	ΒΟΛΟΥ,	ΟΚΑΝΑ	(ΓΕΝΙΚΟ	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ	ΒΟΛΟΥ)	
Πλαστήρα	18,	Βόλος.	Τηλ.	2421029410	

− ΚΕΘΕΑ		ΠΙΛΟΤΟΣ.	ΔΙΚΤΥΟ	ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	ΕΓΚΑΙΡΗΣ	ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	&	ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗΣ	ΓΙΑ	ΕΦΗΒΟΥΣ	&	ΕΝΗΛΙΚΕΣ	
ΧΡΗΣΤΕΣ	ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΩΝ	ΟΥΣΙΩΝ	
Μεταμορφώσεως	27,		Βόλος.	Τηλ:	24210	23430/	23439/	23563	Fax:	24210	23626	
§ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ	ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ	ΚΕΝΤΡΟ	

Προύσσης	και	Μυριοφύτου,	Πλατεία	Εθνικών		Αναμνήσεων,	Νέα	Ιωνία.	Τηλ:	24210	80246	/	77055	
− ΚΕΝΤΡΟ	ΠΡΟΛΗΨΗΣ	ΚΑΤΑ	ΤΩΝ	ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ	Ν.ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ	‘ΠΡΟΤΑΣΗ		ΖΩΗΣ’	� 	Ο.ΚΑ.ΝΑ.	

Ελ.Βενιζέλου	7	&	Δημητριάδος,	4ος	όροφος,	Βόλος.	Τηλ:	24210	38030/	38050	Fax:	24210	38095	
− ΚΕΝΤΡΟ	ΔΙΑΦΟΡΟΔΙΑΓΝΩΣΗΣ	ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ	ΚΑΙ	ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ	(ΚΕΔΔΥ)	

Νεαπόλεως	&	Κοδριγκτώνος,	Βόλος.	Τηλ/	Fax:	24210	20818	
− ΚΕΝΤΡΟ	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ	(ΚΕ.Π.Α.)	

Λ.Ειρήνης	129,	ΙΚΑ		Νέας		Ιωνίας.	Τηλ.:	24210	90282/	Fax:	24210	90240	
− ΚΕΝΤΡΟ	ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ	ΠΡΟΝΟΙΑΣ	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ	ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ	ΑΜΕΑ	ΛΑΡΙΣΑΣ	‘Ο	ΑΡΙΣΤΕΥΣ’	ΔΟΜΗ	

ΒΟΛΟΥ,	ΚΕΝΤΡΟ	ΣΤΗΡΙΞΗΣ		ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ	ΑΤΟΜΩΝ	ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ		(ΚΕ.Σ.Α.Α.Μ.)		
Τέρμα		Ελ.		Βενιζέλου,	Αλιβέρι	Ν.Ιωνίας.	Τηλ:	24213	53301/	53319,	Fax:	24210	91287	
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− ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ	ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	
Αργοναυτών	&	Φιλελλήνων,	Τηλ.:	2421074000	

− 1ο	ΕΙΔΙΚΟ	ΔΗΜΟΤΙΚΟ	ΣΧΟΛΕΙΟ	ΒΟΛΟΥ	‘ΟΙ	ΚΕΝΤΑΥΡΟΙ’	
Τέρμα		Ελ.		Βενιζέλου,	Αλιβέρι	Ν.Ιωνίας.	Τηλ:	24210	82413,	Fax:	24210	91565	

− 2ο	ΕΙΔΙΚΟ	ΔΗΜΟΤΙΚΟ	ΣΧΟΛΕΙΟ	ΒΟΛΟΥ	
Mεταμορφώσεως	193,	Βόλος.	Τηλ:	24210	47256,	Fax:	24210	47276	

− 1ο		Τ.Ε.Ε.	ΕΙΔΙΚΗΣ	ΑΓΩΓΗΣ	Ν.ΙΩΝΙΑΣ	ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ	
Φαναρίου	&	Αγ.Νεκταρίου,		Νέα		Ιωνία.,	Τηλ:	24210	67111/	81201,	Fax:	24210	67750	

− ΕΕΕΕΚ	ΒΟΛΟΥ	(ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ	ΕΙΔΙΚΗΣ	ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ	ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ	&	ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ)		
Στρ.Μυριβήλη		1,	Φυτόκο	Νέα	Ιωνία.,	Τηλ:	24210	81961,	Fax:	24210	81969	
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	 − ΥΠΗΡΕΣΙΑ	ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ	ΑΝΗΛΙΚΩΝ	ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ	ΑΝΗΛΙΚΩΝ	ΒΟΛΟY	

Δικαστικό		Μέγαρο		Βόλου	(γρ.	11),	Ελ.Βενιζέλου	44,	Βόλος.	Τηλ/	Fax:	24210	39161		

− ΙΔΡΥΜΑ	ΑΓΩΓΗΣ	ΑΝΗΛΙΚΩΝ	ΑΡΡΕΝΩΝ	ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΟΥΣ	ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ	
Αναπαύσεως	&	Ταξιαρχών	2,		Ν.Ιωνία.	Τηλ:	24210	65600,	Fax:	24210	60804	

− ΣΤΕΓΗ	ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ	ΑΝΗΛΙΚΩΝ	ΥΠΟΥΡΓΕΊΟΥ	ΔΙΚΑΙΟΣΎΝΗΣ	
Φαναρίου	38	&	Αγ.Διονυσίου,	Νέα	Ιωνία.	Τηλ	/	Fax:	24210	84484	
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− ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ	ΠΡΟΣΦΟΡΑ	(ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ	ΥΠΗΡΕΣΙΑ),	ΓΕΝΙΚΟ	ΦΙΛΟΠΤΩΧΟ	ΤΑΜΕΙΟ	� 	ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ	ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ	
Συνεδριακό	Κέντρο	Θεσσαλίας,	Μελισσάτικα,	Ν.	Ιωνία.	Τηλ:	24210	93500-517,	Fax:	24210	67903	

− «ΔΟΣ	ΗΜΙΝ	ΣΗΜΕΡΟΝ»	
Τηλ:	24210	25409	

− ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΊ	ΥΓΕΊΑΣ	ΤΗΣ	ΑΓΆΠΗΣ	‘ΓΙΑΤΡΟΙ	ΤΗΣ	ΑΓΑΠΗΣ’	� 	ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ	ΣΤΑΘΜΟΣ	ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ	ΠΟΛΙΤΩΝ	
� 	ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ	ΜΕΡΙΜΝΑ	ΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΩΝ	� 	ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ	ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ	ΦΟΙΤΗΤΏΝ	� 	ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ	ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ	
Πνευματικό		Κέντρο,	Κ.Καρτάλη		152	&	Ανθ.Γαζή,	Βόλος,	Τηλ:	24210	30054	

− ΤΡΑΠΕΖΑ	ΑΙΜΑΤΟΣ	
Ι.Ν.Αγ.Αναργύρων,	Βόλος.,	Τηλ:	24210	63380	

− ΣΟΥΡΛΙΓΚΕΙΟ	ΙΔΡΥΜΑ	ΥΠΕΡΗΛΙΚΩΝ	(ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ)	
Τηλ:	24280	74042	

− ΕΝΟΡΙΑΚΑ	ΣΠΙΤΙΑ	ΓΑΛΗΝΗΣ	ΧΡΙΣΤΟΥ	
Τηλ:		24210	93506-7	
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	 ΤΜΗΜΑ	ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ		

Λ.Ειρήνης	131,	Ν.Ιωνία.	Τηλ:	24213	53140		
− ΓΡΑΦΕΙΟ	ΓΙΑ	ΘΕΜΑΤΑ	ΙΣΟΤΗΤΑΣ	ΤΩΝ	ΦΥΛΩΝ	&	ΔΗΜΟΤΙΚΗ	ΕΠΙΤΡΟΠΗ	ΙΣΟΤΗΤΑΣ	ΦΥΛΩΝ		
− ΓΡΑΦΕΙΟ	ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ	
− ΤΟΠΙΚΟ		ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ	ΠΡΟΛΗΨΗΣ	ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ	(υπό	συγκρότηση)	
− ΤΟΠΙΚΟ	ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ	ΕΝΤΑΞΗΣ	ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ		

Τοπάλη	97	&	Γαλλίας,	Βόλος.	Τηλ:	24210	35417		Fax:	24210	22745	
− ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ	ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ	

Ολυμπιονίκη	Αγνώντα	&	Κουρουνιώτη	20,	Βόλος.	Τηλ	/	Fax:	24210	55156	
− ΞΕΝΩΝΑΣ	ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ	ΓΥΝΑΙΚΩΝ	
	

ΤΜΗΜΑ	ΚΑΠΗ-ΚΕΝΤΡΑ	ΑΝΟΙΚΤΗΣ	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ	
− ΚΕΝΤΡΙΚΟ	ΚΑΠΗ	ΒΟΛΟΥ	‘ΘΕΟΦΙΛΟΣ’	

Πλατεία	Ρ.	Φεραίου,	Βόλος,	Τηλ./	Fax:	24210	20252		
− ΚΑΠΗ	ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ	ΒΟΛΟΥ	

Αγ.Δημητρίου	9,	Ν.Δημητριάδα,	Βόλος,	Τηλ/	Fax:	24210	44034	
− ΚΑΠΗ	ΑΓ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ	ΒΟΛΟΥ	

Τριανταφυλλίδη	&	Χατζηαργύρη,	Βόλος,	Τηλ/	Fax:	2421050001	
− ΚΕΝΤΡΙΚΟ	ΚΑΠΗ	ΝΕΑΣ	ΙΩΝΙΑΣ	

Ευφραιμίδου	16Α	&	Καισαρείας,	Ν.	Ιωνία,	Τηλ/Fax:	24210	84337	
− ΚΑΠΗ	ΝΕΑΣ	ΙΩΝΙΑΣ	

Μυτιλήνης	35	&	Κυρίλλου,	Ν.	Ιωνία,	Τηλ:	24210	85066	
− ΚΑΠΗ	ΠΛΑΤΕΙΑΣ	ΤΣΙΓΑΝΤΕ	ΝΕΑΣ	ΙΩΝΙΑΣ	

Πλατεία	Τσιγάντε,	Ν.	Ιωνία,	Τηλ:	24210	90143	
− ΚΑΠΗ	ΓΛΑΦΥΡΩΝ		

Γλαφυρές,	Τηλ:	24280	78353	
− ΚΑΠΗ	ΑΓΡΙΑΣ	

Λ.	Δημοκρατίας	&	Παπανδρέου,	Αγριά,	Τηλ:	24280	91555	
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ΔΗΜΟΣΙΟΙ	ΦΟΡΕΙΣ	
− ΚΠΑ	ΟΑΕΔ	� 	ΚΕΝΤΡΟ	ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ	ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ	ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ	ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ	ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ	

ΒΟΛΟΥ	� 	ΓΡΑΦΕΙΟ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ	ΝΕΩΝ	ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ	ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	
Ύδρας	2	&	Τομπάζη,	Νεάπολη,	Βόλος,	Τηλ:	24210	30415/	35375/	33091/	34680	

− ΚΠΑ	ΟΑΕΔ	EURES	� 	ΚΕΝΤΡΟ	ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ	ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ	ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ	ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ	
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ	ΒΟΛΟΥ	� 	ΓΡΑΦΕΙΟ	ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ	ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ	
Ύδρας	2	&	Τομπάζη,	Νεάπολη,	Βόλος,	Τηλ:	24210	30533	

− ΚΠΑ	ΟΑΕΔ	� 	ΓΕΚΟ	� 	ΚΕΝΤΡΟ	ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ	ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ	ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ	ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ	
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ	ΒΟΛΟΥ	� 	ΓΡΑΦΕΙΟ	ΕΙΔΙΚΩΝ	ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ	ΟΜΑΔΩΝ	� 	ΓΡΑΦΕΙΟ	ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ	
Ύδρας	2	&	Τομπάζη,	Νεάπολη,	Βόλος,	Τηλ:	24210	48288	

− ΙΕΚ	ΚΕΤΕΚ	ΟΑΕΔ	� 	ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ	ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ	ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ	ΚΕΝΤΡΩΝ	ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ	&	ΤΕΧΝΙΚΗΣ	
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ	&	ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ	ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ	ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ	ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ	ΒΟΛΟΥ	
Αθηνών	64,	Νεάπολη,	Βόλος,	Τηλ:	24210	60744	

− ΕΠΑΣ	ΟΑΕΔ	� 	ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ	ΣΧΟΛΕΣ	ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ	ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ	ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ	ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ	
ΒΟΛΟΥ	
Αθηνών	64,	Νεάπολη,	Βόλος,	Τηλ:	24210	63688	Fax:	24210	60104	

− ΔΗΜΟΣΙΟ	ΙΕΚ	ΒΟΛΟΥ	
Φυτόκο,	Ν.Ιωνία.	Τηλ.:	24210	83885	

− Ι.Ι.Ε.Κ.	ΔΗΜΟΥ	ΒΟΛΟΥ	(ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ,	ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ	ΔΗΜΟΥ	ΒΟΛΟΥ)	
Ρήγα	Φεραίου	1	&	Χείρωνος,	Βόλος.	Τηλ.:	24210-56446/56389	

− ΚΔΒΜ-ΚΕΝΤΡΟ	ΔΙΑ	ΒΙΟΥ	ΜΑΘΗΣΗΣ	ΔΗΜΟΥ	ΒΟΛΟΥ	
Επτά	Πλατανιών	&	Αρ.	Ζάχου	(Κτίριο	Μουρτζούκου),	Βόλος	

− Σ.Δ.Ε.-ΣΧΟΛΕΙΟ	ΔΕΥΤΕΡΗΣ	ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ	ΔΗΜΟΥ	ΒΟΛΟΥ	
Αναπαύσεως	και	Χείρωνος	(Συγκρότημα	Μουρτζούκου),	Βόλος	
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ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ	ΦΟΡΕΙΣ	

− «ΔΗΜΗΤΡΑ»	ΚΕΝΤΡΟ	ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ	&	ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ	ΑΕ.	
Φερρών	65,	Βόλος		Τηλ/	Fax:	24210	38333	

− ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ	ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ	ΣΠΟΥΔΩΝ	‘’KS	STUDIES’’	(ΚΟΡΜΠΕΤΗ-ΣΑΒΒΑΚΗΣ	Ο.Ε.)	
Σπ.Σπυρίδη	15,	Βόλος	Τηλ	:	24210	39049	

− ΚΕΝΤΡΟ	ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ	ΣΠΟΥΔΩΝ	‘’ΒΟΥΛΓΑΡΗ	ΕΛΕΝΗ’’	
Γκλαβάνη	20,	Βόλος	Τηλ:	24210	24301	

− “ΠΕΡΜΑΝ”	ΣΧΟΛΕΣ	ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ	ΤΕΧΝΗΣ	(ΓΕΩΡΓΑΤΖΗΣ	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ)	
Κ.Καρτάλη	88,	Βόλος	Τηλ:	24210	32207/34625	

− BOUTIQUE	TRAINING	CENTRE-ELAEON	VOLO	(ΔΗΜΗΤΡΗΣ	ΤΣΟΥΤΣΟΥΛΑΚΗΣ)	
Ορμινίου	26,	Ν.Δημητριάδα,	Βόλος	Τηλ:	24213	04352	

− ΕΦΟΔΙΑ	ΚΑΡΙΕΡΑΣ	Ι.Κ.Ε.	
Κ.Καρτάλη	150,	Βόλος		Τηλ:	24212	13737	

− ΚΕΝΤΡΟ	ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ	ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ	ΤΟΥ	ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ	ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΓΣΕΕ	(ΚΕΚ	ΙΝΕ/ΓΣΕΕ)	
Μακρυνίτσης	38,	Βόλος	Τηλ:	24210	24735	Fax:	24210	39400	

− ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ	ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ	ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ	ΓΙΑ	ΤΗΝ	ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ,ΤΗΝ	ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ,ΤΗ	ΔΙΑ	ΒΙΟΥ	
ΜΑΘΗΣΗ	ΚΑΙ	ΤΟΝ	ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ	(ΑΚΑΔΗΜΙΑ	ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.)	
Κωνσταντά	129	&	Ιωλκού,	Βόλος	Τηλ	:	6946	096486	

− ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ	ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ	ΣΠΟΥΔΩΝ	‘’LE	GOURMET’’	(ΜΠΛΑΝΑ	ΑΘΑΝΑΣΙΑ	&	ΣΙΑ	ΟΕ)	
Κωνσταντά	128	Β,	Βόλος.	Τηλ.	24210	20118	

− ΠΑΠΑΚΥΡΙΤΣΗ	ΑΛΚΙΩΝΗ	
Κασσαβέτη	126,	Βόλος	Τηλ/	Fax:	24210	41530	

− ΡΑΜΠΑΟΥΝΗ	ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ,	"ΣΧΟΛΗ	ΧΟΡΟΥ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	ΧΟΡΟΓΡΑΦΟΥ,	INDEPENDANCE	STUDIO	ΒΟΛΟΥ	
Eμπορικό	κέντρο	Old	City,	Φερρών	65,	Βόλος.	Τηλ.24210	23359	

− ΣΟΥΛΕΪΜΑΝ	ΣΟΥΛΕΪΜΑΝ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	ΚΑΙ	ΣΙΑ	Ο.Ε	(ΣΟΥΛΕΪΜΑΝ	ΣΟΥΛΕΪΜΑΝ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	ΚΑΙ	ΣΙΑ	Ο.Ε	-	
LINGUA	PLUS)	
(1)	Κουντουριώτου	155,	Βόλος	Τηλ	:	24120	30700,	(2)	Φυτόκου	7,	Ν.Ιωνία	Τηλ	:	24210	65599,	(3)	
Μαυροκορδάτου	2,	Βόλος	Τηλ:	24210	26777	

− ΤΣΙΑΒΟΥ	ΘΕΟΔΩΡΑ	
Μιαούλη	58Α,	Βόλος		Τηλ:	24210	62333	

− ΤΣΙΑΜΑΓΚΑ	ΕΛΕΝΗ,	ΣΧΟΛΗ	ΧΟΡΟΥ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	ΧΟΡΟΓΡΑΦΟΥ	"LIBRE	DANCE"	
Ρ.Φεραίου	114-116,	Βόλος	Τηλ/	Fax:	24210	37335	

− ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ	EUROTRAINING	
Στρ.Καλλέργη	26	&	Κριεζώτου,	Βόλος	Τηλ/	Fax:	24210	91390	

− ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	Α.Ε.		
Σουρή	3,	Βόλος	Τηλ/	Fax:	24210	52570	

− ΙΔΙΩΤΙΚΟ	ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ	ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ	ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ	ΓΙΑΤΣΟΣ	Α.Ε.	(ΙΔΙΩΤΙΚΟ	Ι.Ε.Κ	"ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ	Ι.Ε.Κ")	
Ανθ.Γαζή	8	&	Ν.	Γάτσου,	Βόλος		Τηλ	:	2421037991	

− ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ	ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ	
Αντωνοπούλου	127,	Βόλος	Τηλ/	Fax:	24210	28476	

− ΚΕΚ	ΔΥΝΑΜΙΚΗ	
Ξενοφώντος	1,	Βόλος	Τηλ/	Fax:	24210	39464	

− ΚΕΝΤΡΟ	ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ	ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ	ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ	ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	
Γιαννιτσών	&	Λαχανά,	Συγκρότημα	Τσαλαπάτα,	Βόλος	Τηλ	:	24210	06366-7	

− ΚΕΝΤΡΟ	ΕΡΕΥΝΑΣ	ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ	ΚΑΙ	ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ	ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	(ΚΕΚ	ΚΕΠΕΘ)	
Θρακών	28,	Βόλος	Τηλ/	Fax:	24210	30535	

− ΝΕΟΙ	ΔΡΟΜΟΙ	Ε.Π.Ε.	
Μακρυνίτσης	15,	Βόλος	Τηλ/	Fax:	24210	38993	
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− ΙΔΡΥΜΑ	ΕΙΔΙΚΩΝ	ΠΑΙΔΩΝ	ΑΤΟΜΩΝ	Ν.ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ	‘ΑΣΠΡΕΣ		ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ’	
Τέρμα		Λαρίσης	(θέση		Ζάχαρη,		γέφυρα		Ξηριά),	Ν.	Ιωνία.	Τηλ:	24210	66150/	65776,	Fax:	24210	83420	

− ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟ	ΒΟΛΟΥ	
2ας	Νοεμβρίου	10,	Βόλος.	Τηλ:	24210	23264,,	Fax:	24210	23270	

− ΙΔΡΥΜΑ	ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ	ΒΟΛΟΥ	
Γηροκομείου	59,	Άνω	Βόλος.	Τηλ:	24210	78910/	78920,	Κοινωνική	Υπηρεσία:	24210	78913	Fax:	24210	78917	

− ΕΛΛΗΝΙΚΗ	ΕΤΑΙΡΕΙΑ	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	&	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	ΑΝΑΠΗΡΩΝ	ΠΡΟΣΩΠΩΝ	(ΕΛΕΠΑΠ)	ΒΟΛΟΥ,	Παιδόπολη	
‘ΑΓΙΑ		ΣΟΦΙΑ’’	
Αγριά,	Τηλ	/	Fax	24280	97030	

− ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ	ΕΡΥΘΡΟΣ	ΣΤΑΥΡΟΣ,	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ	ΤΜΗΜΑ	ΒΟΛΟΥ	
Αναλήψεως	255,	Αγ.	Γεώργιος,	Βόλος.	Τηλ/,	Fax:	24210	56001	

− ΕΛΛΗΝΙΚΗ	ΜΕΡΙΜΝΑ	ΒΟΛΟΥ	� 	ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ	ΣΩΜΑΤΕΙΟ	
28ης	Οκτωβρίου	189,	Βόλος.	Τηλ:	24210	25489	
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ΔΙΟΙΚΗΣΗ	
Προύσης	22-26,	Ν.	Ιωνία.	Τηλ:	24210	63374/	29908/	66208	Fax:	24210	22448	
	
ΤΜΗΜΑ	ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ	ΜΕΡΙΜΝΑΣ	&	ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ:	ΒΟΗΘΕΙΑ	ΣΤΟ	ΣΠΙΤΙ	(ΒΣΣ)	

− ΒΣΣ	ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ		
Μπότσαρη	&	Κατσαντώνη,	Αγ.Ανάργυροι,	Βόλος,	Τηλ./	Fax:	24210	66175,		

− ΒΣΣ	ΝΕΑΣ	ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑΣ		
Απόλλωνος	57Α,	Νέα	Δημητριάδα,	Βόλος.	Τηλ,/	Fax:	24210	71291	

− ΒΣΣ	ΑΓΙΟΥ	ΓΕΩΡΓΙΟΥ	
Παναγούλη	&	Ιατρίδη,	Χρυσοχοΐδη,	Βόλος.	Τηλ./	Fax:	24210	55502	

− ΒΣΣ	ΑΛΥΚΩΝ	(ΝΕΕΣ	ΠΑΓΑΣΕΣ)	
Βάκχου	&	Ηρ.Πολυτεχνείου,	Αλυκές.	Τηλ./	Fax:	24210	87394	

− ΒΣΣ	ΝΕΑΣ	ΙΩΝΙΑΣ	
Λ.Ειρήνης,	τέρμα	(πρώην	Δημαρχείο	Ν.Ιωνίας),	Νέα	Ιωνία.	Τηλ./	Fax:	24210	82484,	84934	

− ΒΣΣ	ΑΙΣΩΝΙΑΣ	
Πρώην	Δημοτικό	Κατάστημα	Διμηνίου.	Τηλ/	Fax:	24213	53611/	53629	

− ΒΣΣ	ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ	
Πρώην	Κοινοτικό	Κατάστημα	Κατηχωρίου.	Τηλ/	Fax:	24280	99938	

− ΒΣΣ	ΙΩΛΚΟΥ	
Πρώην	Κοινοτικό	Κατάστημα	Άνω	Βόλου,	Ανακασιά.	Τηλ/	Fax:	24210	66175	

− ΒΣΣ	ΑΓΡΙΑΣ	� 	ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ	
Πρώην	Δημοτικό	Κατάστημα	Άνω	Λεχωνίων.	Τηλ/	Fax:	24280	93207	

− ΒΣΣ	ΔΡΑΚΕΙΑΣ		
Πρώην	Κοινοτικό	Κατάστημα	Δράκειας.	Τηλ/	Fax:	24280	96000	

− ΒΣΣ	ΝΕΑΣ	ΑΓΧΙΑΛΟΥ	
Ελευθερίας	23,	Νέα	Αγχίαλος.	Τηλ	/	Fax:	24283	50331	

	
ΤΜΗΜΑ	ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ	ΜΕΡΙΜΝΑΣ	&	ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ:	ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ	� 	ΠΑΙΔΙΚΟΙ	ΣΤΑΘΜΟΙ	

− ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ	ΣΤΑΘΜΟΣ	ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ	ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ	ΒΟΛΟΥ	
Λογοθέτου	6	&	Αναγνωστόπουλου,	Νεάπολη,	Βόλος.	Τηλ/	Fax:	24210	80008	

− ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ	ΣΤΑΘΜΟΣ	ΑΛΛΗΣ	ΜΕΡΙΑΣ		
Πρώην	Δημόσιο	Νηπιαγωγείο	Άλλης	Μεριάς.	Τηλ/	Fax:	24210	49430	

− ΠΑΙΔΙΚΟΣ	ΣΤΑΘΜΟΣ	ΚΑΤΗΧΩΡΙΟΥ	(ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΕΙΟΣ)		
Πρώην	Δημοτικό	Σχολείο	Κατηχωρίου,	Πορταριά.	Τηλ/	Fax:	24280	90120	

− ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ	ΣΤΑΘΜΟΣ	ΛΕΧΩΝΙΩΝ	‘ΤΑ	ΖΟΥΖΟΥΝΑΚΙΑ’	
Άνω	Λεχώνια.	Τηλ/	Fax:	24280	93950,	Κέντρα	Δημιουργικής	Απασχόλησης	Παιδιών	(ΚΔΑΠ)	

	
ΤΜΗΜΑ	ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ	ΜΕΡΙΜΝΑΣ	&	ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ:	ΚΕΝΤΡΑ	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ	ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ	ΠΑΙΔΙΩΝ	
(ΚΔΑΠ)	

− ΚΔΑΠ	ΝΕΑΠΟΛΗΣ		
Νεαπόλεως	76,	Νεάπολη,	Βόλος.	Τηλ/	Fax:	24210	64336	

− ΚΔΑΠ	ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ		
Χρ.Λούλη	&	Εφέσου,	Νέα	Ιωνία.	Τηλ/	Fax:	24210	68978	

− ΚΔΑΠ	ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ		
Νίκαιας	&	Ζέρβα,	Νέα	Ιωνία.	Τηλ/	Fax:	24210	91316-7	

− ΚΔΑΠ	ΒΑΣΔΕΚΕΙΟ		
Μυτιλήνης	&	Χαλκηδόνος,	Νέα	Ιωνία.	Τηλ/	Fax:	24210	91113	

− ΚΔΑΠ	ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ		
Πνευματικό	Πολιτιστικό	Κέντρο	Πορταριάς	(Αθανασάκειο	Ορφανοτροφείο).	Τηλ/	Fax:	24280	99925	

− ΚΔΑΠ	ΛΕΧΩΝΙΩΝ		
8ο		χλμ	Εθν.Οδού	Βόλου-Τσαγκαράδας,	Άνω	Λεχώνια.	Τηλ/	Fax:	24280	94000	

	
ΤΜΗΜΑ	ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ	ΜΕΡΙΜΝΑΣ	&	ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ:	ΚΕΝΤΡΑ	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ	ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ	ΠΑΙΔΙΩΝ	ΜΕ	
ΑΝΑΠΗΡΙΑ	(ΚΔΑΠΜΕΑ)	

− ΚΔΑΠΜΕΑ	ΒΟΛΟΥ	
Λήμνου	12	&	Ελασσόνας,	Παλαιά,	Βόλος.	Τηλ/	Fax:	24210	31860	

− ΚΔΑΠΜΕΑ	ΝΕΑΣ	ΙΩΝΙΑΣ	
Καισαρείας	27,	Νέα	Ιωνία.	Τηλ/	Fax:	24210	60802	
	
ΤΜΗΜΑ	ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ	ΜΕΡΙΜΝΑΣ	&	ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ:	ΚΕΝΤΡΑ	ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ	ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ	(ΚΗΦΗ)	

− ΚΗΦΗ	ΒΟΛΟΥ	
Μητρ.Γρηγορίου	&	Γιαννιτσών,	Βόλος.	Τηλ/	Fax:	24210	35578	

− ΚΗΦΗ	ΑΓΡΙΑΣ	
Ανδ.Παπανδρέου	2	&	Λ.Δημοκρατίας,	Αγριά.	Τηλ/	Fax:	24280	91040	

− ΚΗΦΗ	ΝΕΑΣ	ΑΓΧΙΑΛΟΥ	
Ελευθερίας	26		&	Χρηστάκη,	Νέα	Αγχίαλος.	Τηλ/	Fax:	24280	78182	
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6 	
ΤΜΗΜΑ	ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ	ΜΕΡΙΜΝΑΣ	&	ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ:	ΚΕΝΤΡΟ	ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ	&	ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ	ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ	ΓΙΑ	
ΑΜΕΑ	(ΚΔΗΦΑΜΕΑ)	

− ΚΔΗΦΑΜΕΑ	ΒΟΛΟΥ	
Λήμνου	12	&	Ελάσσονος,	Παλαιά,	Βόλος.	Τηλ/	Fax:	24210	31860	

	
	

ΤΜΗΜΑ	ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ	ΜΕΡΙΜΝΑΣ	&	ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ:	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ	ΝΕΟΛΑΙΑΣ	ERASMUS+	
− ΓΡΑΦΕΙΟ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ	ΝΕΟΛΑΙΑΣ	ERASMUS+	(EVS-EUROPEAN	VOLUNTARY	SERVICE,	κ.ά.)	

Λήμνου	12	&	Ελάσσονος,	Παλαιά,	Βόλος.	Τηλ/	Fax:	24210	31860	
	
	

ΤΜΗΜΑ	ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ	ΜΕΡΙΜΝΑΣ	&	ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ:	ΞΕΝΩΝΕΣ	ΑΣΤΕΓΩΝ	
− ΞΕΝΩΝΑΣ	ΑΣΤΕΓΩΝ	ΒΟΛΟΥ	

Καρατάσου	&	Λογοθέτη,	Βόλος.	Τηλ/	Fax:	24210	91614	
− ΞΕΝΩΝΑΣ	ΑΣΤΕΓΩΝ	ΑΛΛΗΣ	ΜΕΡΙΑΣ	

Τέρμα	Άλλης	Μεριάς.	Τηλ/	Fax:	-	
	
	

ΤΜΗΜΑ	ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ	ΜΕΡΙΜΝΑΣ	&	ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ:	ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ	ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΙ	ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ	
ΑΜΕΑ	

− ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ	ΑΜΕΑ	«ΗΛΙΟΤΡΟΠΙΑ»	
Θέση	Κήπια,	Αγ.	Γεώργιος,	Βόλος.	Τηλ/	Fax:	24210	59059	

− ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ	ΑΜΕΑ	«ΑΡΓΩ»	
Καραγάτς,	Βόλος.	Τηλ/	Fax:	24210	44522	
	
	
ΤΜΗΜΑ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ:	ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ	ΔΡΑΣΕΩΝ	&	ΥΠΟΒΟΛΗ	ΕΡΓΩΝ	ΕΚΤ	-	ΠΟΙΟΤΗΤΑ	

− ΤΜΗΜΑ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ	
Μακεδονίας	11,	38446,	Προσφυγικά	Ν.	Ιωνίας,	Βόλος,	Τηλ.	24210-61600	

	
	

ΤΜΗΜΑ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ:	ΚΕΝΤΡΟ	ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ	ΔΗΜΟΥ	ΒΟΛΟΥ	ΚΑΙ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ	ΡΟΜΑ	
− ΚΕΝΤΡΟ	ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ	ΔΗΜΟΥ	ΒΟΛΟΥ	

2ας	Νοεμβρίου	135,	Βόλος.	Τηλ	/	Fax:	24210	68488	(κτίριο	πρώην	Υγειονομικού	Βόλου)	(προσωρινή	
εγκατάσταση	στο	Κοινωνικό	Κέντρο	Νεάπολης	της	ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ:	Σκουφά	&	Φιλικής	Εταιρείας,	Νεάπολη,	Βόλος,	Τηλ.	24210	
68448,	έως	ότου	ολοκληρωθούν	οι	εργασίες	αποκατάστασης	του	κτιρίου	της	2ας	Νοεμβρίου	όπου	θα	στεγαστεί	το	Κέντρο	
μόνιμα	από	του	καλοκαίρι	του	2017)	

− ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ	ΡΟΜΑ	ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ	ΝΕΑΣ	ΙΩΝΙΑΣ	ΚΕΝΤΡΟΥ	ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ	ΔΗΜΟΥ	ΒΟΛΟΥ		
Τέρμα	Ελ.	Βενιζέλου,	Αλιβέρι,	Ν.	Ιωνία.	Τηλ:	24210	85841	Fax:	24210	68254		

− ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ	ΡΟΜΑ	ΑΓ.	ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ	ΒΟΛΟΥ	ΚΕΝΤΡΟΥ	ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ	ΔΗΜΟΥ	ΒΟΛΟΥ	
Σαρακηνού	14,	Αγ.	Παρασκευή,	Βόλος.	Τηλ/	Fax:	24210	54870	

	
	

ΤΜΗΜΑ	ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ	ΥΓΕΙΑΣ:	ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ	ΚΕΝΤΡΑ	
− ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ	ΚΕΝΤΡΟ	Ν.	ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑΣ		

Απόλλωνος	57Α,	Ν.	Δημητριάδα,	Βόλος.	Τηλ/	Fax:	24210	71291	
− ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ	ΚΕΝΤΡΟ	ΑΓ.	ΓΕΩΡΓΙΟΥ	(ΧΡΥΣΟΧΟΐΔΗ)	

Φιλικής	Εταιρείας	&	Σκουφά,	Νεάπολη,	Βόλος.	Τηλ/	Fax:	24210	55509	
− ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ	ΚΕΝΤΡΟ	ΝΕΑΠΟΛΗΣ	

Φιλικής	Εταιρίας	&	Σκουφά,	Νεάπολη,	Βόλος.	Τηλ/	Fax:	24210	91761	
− ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ	ΚΕΝΤΡΟ	ΑΓ.	ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ	

Αραχώβης	1	&	Μπότσαρη	&	Κατσαντώνη,	Αγ.	Ανάργυροι,	Βόλος.	Τηλ/	Fax:	24210	62194	
− ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ	ΚΕΝΤΡΟ	ΑΛΥΚΩΝ	(ΝΕΕΣ	ΠΑΓΑΣΕΣ)	

Βάκχου	&	Ηρώων	Πολυτεχνείου,	Αλυκές.	Τηλ/	Fax:	24210	87366	
	
	

ΤΜΗΜΑ	ΠΑΙΔΕΙΑΣ:	ΔΙΙΕΚ	
− ΔΗΜΟΤΙΚΟ	ΙΔΙΩΤΙΚΟ	ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ	ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ	ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ	(ΔΙΙΕΚ)	

Ρήγα	Φεραίου	1	&	Χείρωνος,	Επτά	Πλατάνια,	Βόλος.	Τηλ.:	24210	54446,	Fax:	24210	56389	
	

	
	
	
	
	
	



Πρόταση	Στρατηγικής	Βιώσιμης	Αστικής	Ανάπτυξης	(ΒΑΑ)	Δήμου	Βόλου	

έκδ.ΙΙΙ,	Σεπτέμβριος	2017	

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ	

 

 258	

	
	
	
	

ΔΟ
ΕΠ

ΑΠ
-Δ
Η
Π
ΕΘ

Ε	
Δή

μο
υ	
Βό

λο
υ	
(Ν
Π
Δ
Δ
)	

(Δ
ημ

οτ
ικ
ός
	Ο
ργ
α
νι
σμ

ός
	Ε
κπ

α
ίδ
ευ
ση

ς,
	Π
α
ιδ
ιο
ύ,
	Α
θλ
ητ
ισ
μο

ύ	
&
	Π
ολ
ιτ
ισ
μο

ύ-
Δ
ημ

οτ
ικ
ό	
Π
ερ
ιφ
ερ
ει
α
κό
	Θ
έα

τρ
ο)

	2
2 	

ΔΙΟΙΚΗΣΗ		
Καραμπατζάκη	-	Αναπαύσεως	(Μεταξουργείο),	Ν.	Ιωνία.	Τηλ.	24210	91047		

	
	

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ	
− ΠΑΙΔΙΚΟΣ	ΣΤΑΘΜΟΣ	‘ΑΡΙΩΝ’	

Ορφανοτροφείου	6	&	Παγασών,	Βόλος,	Τηλ.	/	Fax:	24210	58875	
− ΠΑΙΔΙΚΟΣ	ΣΤΑΘΜΟΣ	‘ΑΛΚΥΟΝΗ’	

Ηρώων	Πολυτεχνείου	42,	Αλυκές,	Βόλος,	Τηλ.	/	Fax:	24210	88330	
− ΠΑΙΔΙΚΟΣ	ΣΤΑΘΜΟΣ	‘ΝΕΦΕΛΗ’	

Γ.	Δήμου	127,	Βόλος,	Τηλ.	/	Fax:	24210	44256	
− ΠΑΙΔΙΚΟΣ	ΣΤΑΘΜΟΣ	‘ΙΑΣΟΝΑΣ’	

28ης	Οκτωβρίου	269	&	Κ.Μακρή,	Βόλος,	Τηλ./	Fax:	24210	34151	
− ΠΑΙΔΙΚΟΣ	ΣΤΑΘΜΟΣ	‘ΑΦΡΟΔΙΤΗ’	

Ρέας	10	&	Κρόνου,	Βόλος,	Τηλ./	Fax:	24210	54413	
− ΠΑΙΔΙΚΟΣ	ΣΤΑΘΜΟΣ	‘ΟΡΦΕΑΣ’	

Γιαννιτσών	2	&	Μ.	Γρηγορίου,	Βόλος,	Τηλ./	Fax:	24210	37986	
− ΠΑΙΔΙΚΟΣ	ΣΤΑΘΜΟΣ	‘ΑΙΟΛΟΣ’	

Μεταμορφώσεως	197,	Βόλος,	Τηλ.	/	Fax:	24210	73503	
− Β΄	ΠΑΙΔΙΚΟΣ	ΣΤΑΘΜΟΣ	Ν.	ΙΩΝΙΑΣ	

Αγίου	Νεκταρίου	7	με	Γρ.	Κωνσταντά,	Ξηρόκαμπος,	Ν.	Ιωνία.	Τηλ:	24210	64820	
− Γ΄	ΠΑΙΔΙΚΟΣ	ΣΤΑΘΜΟΣ	Ν.	ΙΩΝΙΑΣ	

Παπαρήγα	32,	Κουφόβουνο,	Ν.	Ιωνία.	Τηλ.	/	Fax:	24210	81320	
− ΠΑΙΔΙΚΟΣ	ΣΤΑΘΜΟΣ	ΑΓΡΙΑΣ	

Εθνικής	Αντιστάσεως	με	12	Αποστόλων,	Αγριά,	Τηλ./	Fax:	24280	91296	
− ΠΡΟΚΟΠΕΙΟΣ	ΠΑΙΔΙΚΟΣ	ΣΤΑΘΜΟΣ	ΝΕΑΣ	ΑΓΧΙΑΛΟΥ	

Εμμανουηλίδου	59	με	Πατριάρχου	Βασιλείου,	Βόλος,	Τηλ./	Fax:	24280	76950	
− ΚΗΑΑΔΕ	(ΚΕΝΤΡΟ	ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ	ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗΣ	ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ	ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ	ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ)	

Τριανταφυλλίδη	74,	Βόλος,	Τηλ.	24210	48351	
− ΚΕΝΤΡΟ	ΝΕΟΤΗΤΑΣ	ΧΙΛΙΑΔΟΥΣ	

Τριανταφυλλίδη	με	Μεταμορφώσεως,	Βόλος,	Τηλ.	24210	46854	
− ΣΤΕΚΙ	ΠΑΙΔΙΟΥ	

Περραιβού	11	&	Πολυμέρη,	Βόλος,	Τηλ.	24210	31456	
	
	

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ	
− ΔΙΑΥΛΟΣ,	ΤΜΗΜΑ	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ	ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ	ΝΕΩΝ	&	ΕΝΗΛΙΚΩΝ	

Τοπάλη	14,	Βόλος,	Τηλ:	24210	25363	
− ΔΗΜΟΤΙΚΟ	ΩΔΕΙΟ	ΒΟΛΟΥ	

Μεταμορφώσεως	1,	Βόλος,	Τηλ.:	24210	36992	
− ΔΗΜΟΤΙΚΗ	ΣΧΟΛΗ	ΧΟΡΟΥ	

Κουταρέλια	&	Ρ.	Φεραίου,	Βόλος.	Τηλ:	24210	54244	
− ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ	ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ	ΤΕΧΝΩΝ	

Κουρουνιώτη	&	Ολ.	Αγνώντα,	Βόλος,	Τηλ:	24210	82870	
− ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ	ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ	� 	ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ	ΚΕΝΤΡΟ	Ν.	ΙΩΝΙΑΣ	

Μανδηλαρά	&	Σταδίου,	Ν.	Ιωνία.	Τηλ.:	24210	01150	
− ΔΗΠΕΘΕ	(ΔΗΜΟΤΙΚΟ	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ	ΘΕΑΤΡΟ)	

Κουταρέλια	&	Ρ.	Φεραίου,	Βόλος,	Τηλ.	24210	38352	
− ΘΕΑΤΡΙΚΟ	ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟ	ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ	� 	ΚΙΝΗΜΑΤΟΘΕΑΤΡΟ	ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ	

Κουμουνδούρου	&	Ιάσονος,	Βόλος.	Τηλ.	24210	25363	
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5 	
− ΔΙΟΔΟΣ	� 	ΜΟΝΑΔΑ	ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	

Κ.Καρτάλη	227,	Βόλος.	Τηλ:	24210	41723,		Fax:	24210	41722	
− Κέντρο	Ημέρας	‘Κ.Η.Π.Ο.Σ.’	

Μεταμορφώσεως	23Α	Βόλος.	Τηλ:	2421031993		Fax:	2421031991	
− ΕΛΛΗΝΙΚΗ	ΕΤΑΙΡΕΙΑ	ΝΟΣΟΥ	ALZHEIMER	&	ΣΥΓΓΕΝΩΝ	ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ	ΒΟΛΟΥ		(Ε.Ε.Ν.Α.Σ.Δ.)	

Τοπάλη	7,	Βόλος.	Τηλ:	24210	87267/	31227,	Fax:	24210	31229	
− ΚΕΣΥΣΕ	(ΚΕΝΤΡΟ	ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ	ΣΤΗΡΙΞΗΣ	&	ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ)	

Χατζηαργύρη	36,	Τηλ.:	2421025571		
− ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΝ	ΑΝΩ	ΒΟΛΟΥ	(ΜΠΙΣΑΚΟΣ	Α.	� 	ΚΥΡΙΑΚΟΣ	Α.	Α.Ε.)	

Άνω	Βόλος.	Τηλ:	24210	50003-5		Fax:	24210	42261	&	5ο	χλμ	Αγριάς–Βόλου,	Αγριά.	Τηλ:	24280	91993	
− ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ	ΚΛΙΝΙΚΗ	ΑΓΙΟΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ	Α.Ε.			

Γ.Φατσή	1,	Αλυκές.	Τηλ:	24210	78540-2	Fax:	24210	78557	
− ΆΝΑΣΣΑ,	ΓΕΝΙΚΗ	ΚΛΙΝΙΚΗ		

Βερναρδάκη	13,	Βόλος.	Τηλ:	24213	16036-39	/	20211		
− Η	ΕΛΠΙΣ	� 	ΓΕΝΙΚΗ	ΚΛΙΝΙΚΗ	Δ.	ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ	Α.Ε.		

Ανθ.Γαζή	118,	Βόλος.	Τηλ:	24210	94000	
− ΚΛΙΝΙΚΗ	Ν.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ	

Δημητριάδος	221,	Βόλος.	Τηλ:	24210	97474	
− ΚΛΙΝΙΚΗ	ΚΟΛΕΤΣΟΥ	

Δον	Δαλεζίου	24,	Βόλος.	Τηλ:	24210	23426	
− ΓΕΝΙΚΗ	ΚΛΙΝΙΚΗ	ΣΚΙΑΘΙΤΗ	ΕΠΕ	

Όγλ	23,	Βόλος.	Τηλ:	24210	33990	
− ΚΕΝΤΡΟ	ΦΥΣΙΚΗΣ	ΙΑΤΡΙΚΗΣ	&	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	‘ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ’	

Απόλλωνος	94,	Νέα	Δημητριάδα.	Τηλ:	24210	78460-70	Fax:	24210	46776	
− ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ	ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ	ΜΟΝΑΔΑ	ΤΕΧΝΗΤΟΥ	ΝΕΦΡΟΥ	

Τ.Οικονομάκη	40	&	Τοπάλη	85,	Βόλος.	Τηλ:	24210	37009-10	
− ΚΛΙΝΙΚΗ	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ	

Αγ.Νικολάου	35,	Βόλος.	Τηλ:	24210	30188	
− ΚΛΙΝΙΚΗ	ΒΟΥΒΑΛΟΥΔΗ	

Κουταρέλια	103,	Βόλος.	Τηλ:	24210	20754	
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− Τ.Ε.Ε.	(ΤΕΧΝΙΚΟ	ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ	ΕΛΛΑΔΑΣ),	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ	ΤΜΗΜΑ	ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ	
2ας	Νοεμβρίου	&	Ξενοφώντος,	Τηλ.:	24210	26173,	26574,	Fax:	24210	21944	

− ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ	ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ	
Δημητριάδος	176,	Τηλ.:	24210	94700	

− ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ	ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ	ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	&	ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ	ΕΛΛΑΔΟΣ	
Ελ.	Βενιζέλου	4,	Τηλ.:	24210	26394	

− ΕΝΩΣΗ	ΕΣΤΙΑΣΗΣ	&	ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ	Ν.	ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ	
Παύλου	Μελά	43	–	45,	Τηλ.:	6948521155	

− ΕΝΩΣΗ	ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ	Ν.	ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ	
Γρ.	Λαμπράκη	&	Σέκερη,	Τηλ.:	24210	20273,	Fax:	20618	

− ΕΝΩΣΗ	ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ	ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ	ΒΟΛΟΥ	
Λαρίσης	99,	Τηλ.:	24210	63998,	64675	

− ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ	ΣΥΛΛΟΓΟΣ	ΒΟΛΟΥ	
Δικαστικό	Μέγαρο,	Ελ.	Βενιζέλου	44,	Τηλ.:	24210	23554,	28028	

− ΕΝΩΣΗ	ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ	ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ	ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ	ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ,	ΣΤ.	ΕΛΛΑΔΑΣ,	ΕΥΒΟΙΑΣ	
Κ.	Καρτάλη	1,	Τηλ.:	2421032885,	23374	

− ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ	ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ	ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ	ΕΛΛΑΔΟΣ	(ΣΚΛΕ)	ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ	(ΒΟΛΟΣ)	
Τηλ:	6977	261719	

− ΙΑΤΡΙΚΟΣ	ΣΥΛΛΟΓΟΣ	ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ	
Σπ.	Σπυρίδη	35-39,	Βόλος.	Τηλ.	24210	25297	

− ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΣ	ΣΥΛΛΟΓΟΣ	ΒΟΛΟΥ	
Ξενοφώντος	1,	Τηλ.:	24210	27521,	76708	

− ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ	ΣΥΛΛΟΓΟΣ	ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ	
Ελ.	Βενιζέλου	7,	Τ.Κ.	38221,	Τηλ.:	24210	20270	

− ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ	ΣΥΛΛΟΓΟΣ	ΒΟΛΟΥ	&	Ν.	ΙΩΝΙΑΣ	
Σκενδεράνη	4,	Τηλ.:	2421025479	

− ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΣ	ΣΥΛΛΟΓΟΣ	ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ	
Τηλ.:	6972240061	

− ΣΥΛΛΟΓΟΣ	ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ	ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ	Ν.	ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ	‘ΡΗΓΑΣ	ΦΕΡΡΑΙΟΣ’	
Μαγνήτων	223,	Τηλ.:	2421058244	

− ΕΛΜΕ	(ΕΝΩΣΗ	ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ	ΜΕΣΗΣ	ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ)	Ν.	ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ		
Αντωνοπούλου	66,	Τηλ.:	24210	20483	

− ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ	ΕΝΩΣΗ	ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ	ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ	ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ	
Μεταμορφώσεως	15,	Τηλ./	Fax:	24210	39208	

− ΕΡΓΑΤΟΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟ	ΚΕΝΤΡΟ	ΒΟΛΟΥ	
Μακρυνίτσας	38,	Τηλ.:	24210	25006,	Fax:	24210	20035,	39400	

− ΣΥΛΛΟΓΟΣ	ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ	ΔΕΥΑΜΒ	
Κωνσταντά	141,	Βόλος	

− ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ	ΤΜΗΜΑ	ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ	ΑΔΕΔΥ	
Μακρυνίτσης	&	Αριστοτέλους,	Εργατικό	Κέντρο	Βόλου,	Τηλ.	/	Fax:	24210	38633	
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− ΣΥΛΛΟΓΟΣ	ΓΟΝΕΩΝ	&	ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ	ΑΠΟ	ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ	ΑΝΑΙΜΙΑ	ΒΟΛΟΥ	
Αντωνόπουλου	205,	Βόλος.	Τηλ:	24210	31804	

− ΣΥΛΛΟΓΟΣ	ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΩΝ	Ν.	ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ,	ΚΕΝΤΡΟ	ΝΕΟΤΗΤΑΣ	
Γ.	Δήμου	&	Μεταμορφώσεως,	Βόλος.		Τηλ:	24210	41646	Fax:		24210	72755	

− ΣΥΛΛΟΓΟΣ	ΓΟΝΕΩΝ	–	ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ	ΚΑΙ	ΦΙΛΩΝ	ΑΜΕΑ	
Αντωνοπούλου	205	&	Λ.Βύρωνος,	Βόλος.	Τηλ/	Fax:	24210	22247	

− ΣΥΛΛΟΓΟΣ	ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ	Ν.	ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ	«ΑΓΙΟΙ	ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»	
Αντωνοπούλου	205	&	Λ.Βύρωνος,	Βόλος.	Τηλ/	Fax:	24210	46570	

− ΕΝΩΣΗ	ΓΟΝΕΩΝ	ΔΙΑΒΗΤΙΚΩΝ	ΠΑΙΔΙΩΝ	ΚΑΙ	ΕΦΗΒΩΝ	Ν.	ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ	
Κωνσταντινουπόλεως	3,	Ν.	Ιωνία.	Τηλ:	24210	61523/	6977	234461	

− ΦΛΟΓΑ,	Χαρισίδου	3	(πρώην	ΠΙΚΠΑ),	Βόλος	
Τηλ:	24210	24628	

− ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ	ΣΥΛΛΟΓΟΣ	ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΩΝ	ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ	&	ΑΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΩΝ	ΑΤΟΜΩΝ	
Θεσσαλίας	14,	Νέα	Ιωνία.		Τηλ:	24210	80802	

− ΦΙΛΕΣ	ΤΗΣ	ΑΓΑΠΗΣ	
Τοπάλη	92	&	Γαλλίας,	Βόλος.	Τηλ:	24210	57849/	6947	898155	

− ΕΝΩΣΗ	ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ	Ν.	ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ	
Κουταρέλια	74	&	Κωνσταντά,	Βόλος.	Τηλ:	24210	34032	

− ΣΥΛΛΟΓΟΣ	ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ	ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ	Ν.	ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ	«Η	ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ»	
Δημ.Γεωργιάδου	122,	Βόλος.	Τηλ:	24210	58990/	6974	694941	

− ΜΑΓΝΗΤΕΣ	ΤΥΦΛΟΙ	
Ισιδώρου	43,	Ν.	Ιωνία.	Τηλ:	6977	407444/	24210	80281	

− ΣΩΜΑΤΕΙΟ	ΚΙΝΗΤΙΚΑ	ΑΝΑΠΗΡΩΝ	ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ	‘ΙΠΠΟΚΑΜΠΟΣ’	
Γάτσου	68	&	Ρ.	Φεραίου,	Βόλος.	Τηλ:	24210	44828/	6976	158678/	6972	852094	

− ΣΥΛΛΟΓΟΣ	ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΩΝ	Ν.	ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ	‘ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΩ’	
Φυτόκου	8,	Ν.	Ιωνία.	Τηλ:	24210	87691/	24210	69795/	6980	086675/	6972	552752	

− ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ	ALZHEIMER	ΒΟΛΟΥ	‘Η	ΑΓΙΑ	ΣΟΦΙΑ’	
Χατζηαργύρη	110,	Βόλος	

− ΟΙ	ΦΙΛΟΙ	ΤΟΥ	ΑΧΙΛΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟΥ	ΓΕΝ.	ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	ΒΟΛΟΥ	
Χαρισιάδου	3,	Βόλος.	Τηλ:	24210	25489	

− ΣΥΛΛΟΓΟΣ	ΓΟΝΕΩΝ	ΤΡΙΩΝ	ΤΕΚΝΩΝ	Ν.	ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ	‘Η	ΑΡΓΩ’	
Δ.Πολιορκητού	26Α,	Ν.	Δημητριάδα,	Βόλος.	Τηλ:	24210	49010	

− ΣΥΛΛΟΓΟΣ	ΙΑΣΩ	
Διμήνι,	Τηλ:	24210	62979/	6948	823756	

− ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ	ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ	ΒΟΛΟΥ	
28ης	Οκτωβρίου	150,	Βόλος.	Τηλ:	6974	726609/	6974	537652	

− HOME	START	ΝΕΑΣ	ΙΩΝΙΑΣ	ΒΟΛΟΥ	
Αναπαύσεως	&	Καραμπατζάκη,	Μεταξουργείο,	3ος	όροφος,	Ν.	Ιωνία.	Τηλ:	6946	904671	

− ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟ	ΠΑΙΔΙΚΟ	ΣΤΕΚΙ	‘ΤΑ	ΜΠΙΣΚΟΥΝΙΑ’	
Αγριά,	Τηλ:	6974	516587	

− ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ	ΟΡΓΑΝΩΣΗ	ΝΕΩΝ	«ΑΡΣΙΣ»,	ΞΕΝΩΝΑΣ	ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ	ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ	ΑΝΗΛΙΚΩΝ	ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ	ΑΣΥΛΟ	(ΣΕ	
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ	ΜΕ	ΤΗΝ	ΕΛΛΗΝΙΚΗ	ΜΕΡΙΜΝΑ	ΒΟΛΟΥ)	
Μακρινίτσα,	Τηλ:	24280	99939,	99944	

− ΟΡΜΙΝΙΟ	ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.	
Αποστόλου	Δράκου,	Βόλος	

− ΠΡΑΞΙΣ	ΚΟΙ.Σ.Π.Ε.Α.ΜΕ.Α.	
Λήμνου	12,	Βόλος.	Τηλ:	6932	588715	

− ΙΔΡΥΜΑ	ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ	ΥΓΕΙΑΣ	ΤΗΣ	ΑΓΑΠΗΣ	
Ανθ.Γαζή	&	Κ.Καρτάλη,	Βόλος.	Τηλ/	fax:	24210	35920	

− ΔΙΚΤΥΟ	ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ	ΑΣΘΕΝΩΝ	ΒΟΛΟΥ	
Ανθ.Γαζή	&	Κ.Καρτάλη,	Βόλος.	Τηλ/	fax:	24210	35920	

− ΣΥΛΛΟΓΟΣ	ΑΛΒΑΝΩΝ	ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ	Ν.	ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ	‘ΙΛΛΥΡΙΑ’	
Τηλ.:	6939479986	

− ΣΥΛΛΟΓΟΣ	ΑΛΒΑΝΩΝ	Ν.	ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ	‘ΓΙΑ	ΤΗΝ	ΠΡΟΟΔΟ’	
Τηλ.	6946919856	
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− ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ	ΙΑΤΡΕΙΟ	
Σκενδεράνη	11,	Βόλος,	Τηλ:	24210	20646	

− ΚΟΥΖΙΝΑ	ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ	
Κοραή	90,	Βόλος,	Τηλ:	24210	38317	

− ΧΕΝ	ΒΟΛΟΥ	(ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ	ΕΝΩΣΙΣ	ΝΕΑΝΙΔΩΝ)	
28ης	Οκτωβρίου	&	Γκλαβάνη	122,	Βόλος.	Τηλ:	24210	26062	

− ‘Ε-ΘΕΛΩ-ΝΤΗΣ’	(ΓΡΑΦΕΙΟ	ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΙΑΣ	ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ	ΜΕΡΙΜΝΑΣ	ΤΗΣ	Δ/ΝΣΗΣ	ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	ΚΑΠΗ	
&	ΔΗΜ.	ΥΓΕΙΑΣ	ΤΟΥ	ΔΗΜΟΥ	ΒΟΛΟΥ)	
Τοπάλη	97	&	Γαλλίας,	Βόλος	(κτίριο	Στρεφτάρη).	Τηλ:	24210	20412		

− ΣΤΕΚΙ	‘ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ	ΓΙΑ	ΟΛΟΥΣ’	
Μαγνησίας	68	&	Δημοκρατίας,	Νέα	Ιωνία.		Τηλ:	24210	91440		

− ΕΝΩΣΗ	ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ	ΒΟΛΟΥ	(ΕΝ.ΚΑ.)	
Δημ.Γεωργιαδου	177Α,	Βόλος.	Τηλ:	24210	45615	

− ΕΟΔ	� 	ΕΛΛΗΝΙΚΗ	ΟΜΑΔΑ	ΔΙΑΣΩΣΗΣ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ	ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ	(ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ	ΜΗ	ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ	ΟΡΓΑΝΩΣΗ)	
Σπετσών	10,	Βόλος.	Τηλ/	Fax:	24210	63835/	6986	540712/	6978	882830	

− ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ	ΟΜΑΔΑ	ΑΜΕΣΗΣ	ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ	
Λ.	Δημοκρατίας,	Αγριά.	Τηλ:	6980	124548	

− ΔΙΚΤΥΟ	ΑΝΤΑΛΛΑΓΩΝ	&	ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ	ΤΗΣ	ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ	
Κοραή	90,	Βόλος.	Τηλ:	24210	38317	

− ΔΙΚΤΥΟ	ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ	ΒΟΛΟΥ	‘ΑΝΩΣΗ’	
Αντωνοπούλου	66,	Βόλος.	Τηλ:	24210	20483	

− ΕΤΑΙΡΕΙΑ	ΘΕΣΣΑΛΙΚΩΝ	ΕΡΕΥΝΩΝ	
Ιάσονος	73,	Τηλ.:	24210	24729	

− ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΣ	ΟΜΙΛΟΣ	ΒΟΛΟΥ	
Γαμβέτα	12,	Βόλος.	Τηλ:	6980	218318	

− INNER	WHEEL	ΒΟΛΟΥ	
Δεληγιώργη	2,	Βόλος.	Τηλ:	6955	475015	

− ΣΩΜΑ	ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ	ΟΔΗΓΙΣΜΟΥ	� 	ΤΟΠΙΚΟ	ΤΜΗΜΑ	ΒΟΛΟΥ	
Ι.Καρτάλη	26,	Βόλος.	Τηλ:	24210	24049	

− ΣΩΜΑ	ΕΛΛΗΝΩΝ	ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ	� 	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ	ΕΦΟΡΕΙΑ	ΒΟΛΟΥ	
Κασσαβέτη	39,	Βόλος.	Τηλ:	24210	57194	

− ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΙΣΤΙΚΗ	ΛΕΣΧΗ	ΒΟΛΟΥ	(ΜΟΤΟ.ΛΕ.Β.)	
Φυτόκου	8,	Νέα	Ιωνία.	Τηλ:	24210	68098	

− ΑΝΟΙΧΤΗ	ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ	ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ	
Τέρμα	Αγ.	Νεκταρίου,	Ν.	Ιωνία	

− ΛΑΙΚΗ	ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ	ΑΓΙΟΥ	ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ	ΒΟΛΟΥ	
Τέρμα	Αγ.	Νεκταρίου	9Α,	Ν.	Ιωνία.	Τηλ:	6972	967981/	6974	719511/	6978	889545	

− ΑΝΤΙΦΑΣΙΣΤΙΚΗ	ΚΙΝΗΣΗ	ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ,	ΣΤΕΚΙ	ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ	ΒΟΛΟΥ	
Ιωλκού	33,	Βόλος		

− ΡΑΔΙΟ	ΠΑΡΑΣΙΤΑ	
http://radioparasita.org		

− ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ	ΠΗΛΙΟΡΕΙΤΙΚΗ	ΟΜΑΔΑ	ΔΡΑΣΗΣ	ΣΤΙΣ	ΣΤΑΓΙΑΤΕΣ		‘Α.Π.Ο.	ΔΡΑΣΗΣ’	
Σταγιάτες,	Βόλος		

− ΔΙΚΤΥΟ	ΕΠΙΣΦΑΛΩΣ	ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ	� 	ΑΝΕΡΓΩΝ	
Μαγνησίας	6,	Βόλος		

− ΑΚΑΔΗΜΙΑ	ΠΟΛΙΤΩΝ	ΒΟΛΟΥ	(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ	ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ	ΤΩΝ	ΠΟΛΙΤΩΝ,	ΜΥΤΙΛΗΝΗ)	
Πνευματικό	Κέντρο,	Βόλος.	Τηλ:		22510	54739/	6970	069007/	6981067776/	6980	032595	

− ΑΥΤΟΝΟΜΗ	ΛΑΙΚΗ	ΒΟΛΟΥ	� 	ΜΙΚΡΟΓΙΟΡΤΗ	ΟΙΚΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ	(ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΗ	ΛΑΙΚΗ	&	ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ	
ΑΓΟΡΑ)	
Π.	Μελά	&	Ερμού,	Βόλος		

− ΔΙΚΤΥΟ	ΓΙΑ	ΤΑ	ΠΟΛΙΤΙΚΑ	&	ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ	ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	ΒΟΛΟΥ	
Ιωλκού	33,	Βόλος	

− ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟ	BAR	‘ΧΗΜΕΙΟ’	
Λαχανά	5,	Βόλος		

− ΔΡΑΠΑΙΚΤΕΣ	ΒΟΛΟΥ	
Facebook	«Δραπαικτες	Βόλου»,	Τηλ:	6976	825825	

− ΑΝΤΗΧΕΙΟ	ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.	� 	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	ΗΧΗΤΙΚΗΣ	ΚΑΛΥΨΗΣ	ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ	ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ	
Αντωνοπούλου	126,	Βόλος.	Τηλ:	6984	205334/	6949	524916/	2421	212768	

− ΚΑΘΑΡΟΓΝΩΣΙΑ	ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.	
Θεσσαλίας	10,	Ν.	Ιωνία.	Τηλ:	24210	83013/	210	9273118	

− ΔΙΚΤΥΟ	ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΩΝ	ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ	ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ	ΔΙ.Κ.Ε.Ο.ΜΑ,	ΒΟΛΟΣ	
www.topikopoiisi.com		
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− ΕΝΩΣΗ	ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ	ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ	ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	
− ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ	ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ	ΣΥΛΛΟΓΟΣ	ΒΟΛΟΥ	

Σκενδεράνη	2	
− ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ	ΣΥΛΛΟΓΟΣ	ΑΜΕΑ	ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ	

Μητρ.	Γρηγορίου	&	Γιαννιτσών,	Τηλ.:	24210	20322,	60980,	Fax:	2421020322	
− ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ		ΣΥΛΛΟΓΟΣ	ΒΟΛΟΥ	

Δημητριάδος	186,	Τηλ.:	24210	25696	
− Ν.Ο.Β.	ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ	(ΝΑΥΤΙΚΟΣ	ΟΜΙΛΟΣ	ΒΟΛΟΥ	&	ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ)	

Ακτή	ΝΟΒ,	Άναυρος,	Τηλ.:	24210	31200,	20376	
− Ο.Ε.Α.	–	Ν.Α.Β.	(ΟΜΙΛΟΣ	ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ	ΑΛΙΕΩΝ	&	ΝΑΥΤΙΚΩΝ	ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ	ΒΟΛΟΥ)	

Ακτή	Αγ.	Κωνσταντίνου,	Τηλ.:	24210	34633	
− ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΣ	ΟΜΙΛΟΣ	ΒΟΛΟΥ	

Ιωλκού	&	Αχιλλοπούλου,	Τηλ.:	24210	20141	
− ΕΤΑΙΡΕΙΑ	ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ	ΑΘΛΗΣΗΣ	ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.	

Λ.Καζαντζάκη	21	&	Περιφερειακή	οδός,	Βόλος.	Τηλ:	6978	329383	
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− ΔΙΚΤΥΟ	ΓΙΑ	ΤΗ	ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ	ΚΑΙ	ΤΗΝ	ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ	ΣΤΗ	ΓΕΩΡΓΙΑ	‘ΑΙΓΙΛΟΠΑΣ’	
Άνω	Λεχώνια,	Βόλος.	Τηλ:	24280	94558	

− ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΙ	ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΙ	
Εθνική	οδός	Βόλου-Πορταριάς,	Βόλος	

− ΤΟΠΙΚΟΠΟΙΗΣΗ	
Άγιος	Βλάσιος	Πηλίου	

− ΣΤΕΚΙ	ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ	&	ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ	ΒΟΛΟΥ	
28ης	Οκτωβρίου	150,	Βόλος.	Τηλ:	6978	288264	

− ΣΤΑΘΜΟΣ	ΒΟΗΘΕΙΑΣ	ΚΑΙ	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	ΑΓΡΙΩΝ	ΖΩΩΝ	ΚΑΙ	ΠΟΥΛΙΩΝ	
Γ.	Αβέρωφ	9,	Βόλος.	Τηλ:	24210	91191/	29328	

− ΦΙΛΟΖΩΙΚΟ	ΣΩΜΑΤΕΙΟ	ΒΟΛΟΥ	‘ΚΟΣΜΟΣ	&	ΦΥΣΗ’	
24280	99006/	6938	060539/	6972	354145	

− ΦΙΛΟΖΩΙΚΗ	ΟΜΑΔΑ	ΒΟΛΟΥ	
Facebook	“Φιλοζωική	Ομάδα	Βόλου»	

− ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ	ΔΙΚΤΥΟ	ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ	ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ	(ΠΑΝΔΟΙΚΟ)	
Ανθ.Γαζή	216,	ΤΚ	38222,	Τηλ.	24210	38387,	Βόλος	
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− ΛΕΣΧΗ	ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ	ΚΑΙ	ΝΕΟΛΑΙΑΣ	ΒΟΛΟΥ	
Μεταμορφώσεως	19,	Βόλος.	Τηλ:	24210	62979/	6948	823756	

− ΛΥΚΕΙΟ	ΤΩΝ	ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ	ΒΟΛΟΥ	
Κοραή	79,	Τηλ.:	24210	33938	

− ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ	ΕΣΤΙΑ	ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ	ΝΕΑΣ	ΙΩΝΙΑΣ	ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ	‘ΙΩΝΕΣ’	
Σίνα	16,	Νέα	Ιωνία	

− ΕΝΩΣΗ	ΠΟΝΤΙΩΝ	Ν.	ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ	
Θράκης	126,	Νέα	Ιωνία,	Τηλ.:	24210	61042	

− ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ	ΣΥΛΛΟΓΟΣ	ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ	Ν.	ΙΩΝΙΑΣ	‘ΤΟ	ΕΓΓΛΕΖΟΝΗΣΙ’	
Μαγνησίας	56,	Νέα	Ιωνία,	Τηλ.:	24210	61498	

− ΣΥΛΛΟΓΟΣ	ΚΑΠΠΑΔΟΚΩΝ	Ν.	ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ	
Τοπάλη	56,	Βόλος,	Τηλ.:	24210	35860	

− ΛΕΣΧΗ	ΚΑΡΔΙΤΣΙΩΤΩΝ	Ν.	ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ	
Σπυρίδη	77	&	Τ.	Οικονομάκη,	Βόλος,	Τηλ.	/	Fax:	24210	22647	

− ΕΞΩΡΑΙΣΤΙΚΟΣ	ΣΥΛΛΟΓΟΣ	ΠΑΛΑΙΟΥ	ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟΥ		
− ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ	ΣΥΛΛΟΓΟΣ	ΠΕΡΙΟΧΗΣ	ΨΥΓΕΙΩΝ	ΑΓΡΙΑΣ	

Δημοκρατίας	86,	Αγριά,	Τηλ.:	24280	92679	
− ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΟΣ	ΣΥΛΛΟΓΟΣ	Ν.ΑΓΧΙΑΛΟΥ	

Ελευθερίας	47,	Νέα	Αγχίαλος,	Τηλ.:	24280	78780		
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