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Λάρισα, 12 -08-2020
Αριθμ. Πρωτ.: 2649

Θέμα : Απόφαση έγκρισης της 1ης Επικαιροποίησης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής
Ανάπτυξης του Δήμου Βόλου με τίτλο: «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΒΑΑ)» η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.
και το Ε.Κ.Τ.
Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας
Έχοντας υπόψη:
1. Το Νόμο 4314/2014 (ΦΕΚ Α/265/23-12-2014) για την Διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 και ειδικότερα το άρθρο
13 παρ 7α, όπως ισχύει,
2. Το Ν.3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Διοίκησης και της Αποκεντρωμένης ΔιοίκησηςΠρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Β/7-6-2010), όπως ισχύει,
3. Τη με αρ. 26/2019 Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λάρισας με την οποία
ανακηρύχτηκαν ο Περιφερειάρχης και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Περιφέρειας Θεσσαλίας, για
την περίοδο 01-09-2019 έως και 31-12-2023,
4. Την Εκτελεστική Απόφαση της Επιτροπής με αριθμό C(2014)10183 final/18-12-2014 που αφορά
την έγκριση του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας 2014-2020 (κωδ. CCI
2014GR16M2OP003), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
5. Τη με α.π. 81166/ΕΥΣΣΑ 1778/28-7-2015 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών,
Ναυτιλίας και Τουρισμού για τον «Σχεδιασμό, υλοποίηση και παρακολούθηση των εργαλείων
Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης των ΕΠ της ΠΠ 2014-2020»,
6. Τη με α.π. 40134/ΕΥΘΥ 373/12-4-2016 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών,
Ναυτιλίας και Τουρισμού «Οδηγίες για την διαχείριση και εφαρμογή των Στρατηγικών
Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης»,
7. Τη με αρ. πρωτ. 2917/22-07-2016 Απόφαση Έγκρισης κριτηρίων επιλογής πράξεων του ΠΕΠ
Θεσσαλίας 2014-2020, 4η Γραπτή Διαδικασία, με την οποία εγκρίθηκαν από την Επιτροπή
Παρακολούθησης του ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014 – 2020 η εξειδίκευση και τα κριτήρια επιλογής των
Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος
Θεσσαλίας 2014 – 2020,
8. Τη με αριθμ. πρωτ. 3175/19-08-2016 Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων Στρατηγικής
Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (BAA), στο πλαίσιο του ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020,
9. Τη με αρ. πρωτ. 78196/12-09-2016 (ΕΥΔ 3425/12-09-2016) υποβληθείσα Στρατηγική ΒΑΑ του
Δήμου Βόλου,
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10. Τη με αρ. πρωτ. 3018/09.10.17 «Απόφαση έγκρισης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής
Ανάπτυξης του Δήμου Βόλου με τίτλο: «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΒΑΑ)»,
11. Την Απόφαση με αρ. πρωτ. 3019/9-10-2017 (ΦΕΚ 3663/Β/18-10-2017) περί Ορισμού του Δήμου

Βόλου ως Ενδιάμεσου Φορέα του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας 20142020, Ανάθεση Καθηκόντων/Αρμοδιοτήτων για την αξιολόγηση και επιλογή των Πράξεων της
Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης με τίτλο: «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΒΑΑ)» του Περιφερειακού Επιχειρησιακού
Προγράμματος Θεσσαλίας 2014-2020,

12. Το με αρ. πρωτ. 36335/11.06.20 έγγραφο του Δήμου Βόλου με θέμα «Πορεία υλοποίησης
Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Βόλου και κατάθεση νέων προτάσεων» με
τα συνημμένα αυτού καθώς και το με αρ. πρωτ. 51162/31.07.20 έγγραφό του με το οποίο
υποβλήθηκαν πρόσθετα στοιχεία όπως ζητήθηκαν,
13. Την με α.π. 78406/23.07.20 (ορθή επανάληψη της 24.07.20) Τροποποίηση της εγκυκλίου
«Σχεδιασμός, υλοποίηση και παρακολούθηση των Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων ως
εργαλείων Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της
προγραμματικής περιόδου 2014 -2020», με αρ. πρωτ. 81168/ΕΥΣΣΑ1796/30.07.17,
14. Την με αρ. πρωτ. 2636/12-08-2020 Εισήγηση της ΕΥΔ Ε.Π. για την 1η Επικαιροποίηση της
Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Βόλου
15. Το γεγονός ότι η Απόφαση με αρ. πρωτ. 3019/9-10-2017 (ΦΕΚ 3663/Β/18-10-2017) περί
Ορισμού του Δήμου Βόλου ως Ενδιάμεσου Φορέα στο ΠΕΠ.Θ δεν χρήζει επικαιροποίησης.
Αποφασίζει
ης

Την έγκριση της 1 Επικαιροποίησης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (Β.Α.Α.) του Δήμου
Βόλου με τίτλο «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΩΣΙΜΗ
ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΒΑΑ)» και προϋπολογισμό Συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 19.556.730€
(16.871.730€ ΕΤΠΑ και 2.685.000 € ΕΚΤ).
Η υπόψη τροποποίηση συνίσταται στην επικαιροποίηση χρονοδιαγραμμάτων υλοποίησης των έργων,
επικαιροποίηση Π/Υ ορισμένων έργων σύμφωνα με τα στοιχεία Ένταξής τους στο ΠΕΠ.Θ, στην αφαίρεση
1 (ενός) έργου εκ των αρχικά περιληφθέντων σε αυτήν, που είναι το έργο «Δημιουργία συγχρόνου χώρου
στάθμευσης επί της οδού Γ. Αβέρωφ (πρώην κινηματογράφος «Νίκη» με Π/Υ 131.000€ και στην
προσθήκη 4 (τεσσάρων) νέων έργων συνολικού Π/Υ 4.731.000€ που είναι:
• Βελτίωση και Αναβάθμιση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, οπτικοακουστικών συστημάτων, σκηνής
και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Δημοτικού Θεάτρου, π/υ 3.600.000€
• Κατασκευή κυκλικού κόμβου στη διασταύρωση των οδών Αναπαύσεως και Μαιάνδρου για
κυκλοφοριακές παρεμβάσεις στο Δήμο Βόλου, π/υ 311.000€
• Ανάπλαση πλατείας Γερμανικών και δημιουργία παιδικής χαράς προσβάσιμης σε όλους, π/υ 420.000€
• Μετατροπή της οδού Γαμβέτα σε ήπιας κυκλοφορίας, π/υ 400.000€.
Η εν λόγω Στρατηγική συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α. (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης) στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2β και 3, καθώς και από το Ε.Κ.Τ. (Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο) στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2α του Π.Ε.Π. Θεσσαλίας 2014-2020 και
αναλύεται στο συνημμένο Παράρτημα.
Πρόσθετοι Ειδικοί Όροι
1. Η Αστική Αρχή να υποβάλλει στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας έως τις
30.09.20 την επικαιροποιημένη έκδοση της ΒΑΑ, ενσωματώνοντας τις αλλαγές στα έργα/δράσεις ως προς
την εισαγωγή 4 νέων έργων και αφαίρεση 1 έργου, τους Π/Υ των έργων, τα χρονοδιαγράμματα
υλοποίησης και τους δείκτες και τιμές επίτευξης για όλες τις δράσεις.
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2. Ο Δήμος Βόλου να εξασφαλίσει την ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου όλων
των έργων της ΒΑΑ, ιδίως των νέων έργων που εντάσσονται σε αυτήν με την παρούσα Επικαιροποίηση,
έως την 31-12-2023, ήτοι εντός περιόδου επιλεξιμότητας του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Κατά τα λοιπά ισχύει η με αρ. πρωτ. 3018/09.10.17 (ΑΔΑ 6ΞΖ87ΛΡ-6ΛΤ) Απόφαση έγκρισης της
Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Βόλου.

Ο Περιφερειάρχης ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Κοινοποίηση :
Δήμος Βόλου
-Γραφείο Δημάρχου
-Γενική Διεύθυνση
Συνημμένο:
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Εγκεκριμένος χρηματοδοτικός πίνακας
Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Δήμου Βόλου
Εσωτερική Διανομή
Μονάδες Α, Β1, Β2, Γ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Δήμου Βόλου με τίτλο:
«ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΒΑΑ)» / 1Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ 8ος 2020
ΑΞΟΝΑΣ 1: 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.
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

3α, 3γ, 3δ

ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

-

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
(ενδεικτική κατανομή)

ΔΡΑΣΗ

ΠΡΑΞΕΙΣ

1.500.000

7. Δράσεις ενίσχυσης
επιχειρήσεων στο πλαίσιο του
Θεματικού Στόχου 3 για την
περιοχή παρέμβασης ΒΑΑ

-

ΔΡΑΣΗ

ΠΡΑΞΕΙΣ

ΑΞΟΝΑΣ 2β: Υποδομές στήριξης και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού (ΕΤΠΑ).
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

9β Παροχή στήριξης για τη φυσική, οικονομική και
κοινωνική αναζωογόνηση υποβαθμισμένων
κοινοτήτων εντός αστικών και αγροτικών περιοχών

ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

055 Άλλες κοινωνικές
υποδομές που συμβάλλουν
στην περιφερειακή και τοπική
ανάπτυξη

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
(ενδεικτική κατανομή)

938.408

3. Δράσεις δημιουργίας και
αναβάθμισης κοινωνικών
υποδομών

• Παρεμβάσεις στις εξωτερικές όψεις και στον
περιβάλλοντα χώρο κτιρίου για τη λειτουργία
Κέντρου Κοινότητας
• Βελτίωση υποδομής γραφείου διευκόλυνσης,
ενδυνάμωσης και τεκμηρίωσης της
απασχόλησης (Job Center)
• Εκσυγχρονισμός εξοπλισμού Κοινωνικών Δομών
και Δομών Απασχόλησης του Δήμου Βόλου στην
περιοχή παρέμβασης

• Ενιαιοποίηση Συστημάτων Κοινωνικής
Υποστήριξης και Βελτίωση της προσβασιμότητας
στο πολεοδομικό συγκρότημα του Βόλου
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ΑΞΟΝΑΣ 3: Προστασία του περιβάλλοντος – Μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον (ΕΤΠΑ)
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

4ε 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

023 Περιβαλλοντικά μέτρα που
στοχεύουν στη μείωση και/ή
την αποφυγή εκπομπών
αερίου θερμοκηπίου
(συμπεριλαμβανομένης της
επεξεργασίας και
αποθήκευσης του μεθανίου
και κομποστοποίησης)

6ε 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 προώθηση μέτρων για τον
περιορισμό του θορύβου

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
(ενδεικτική κατανομή)

ΔΡΑΣΗ

1.485.000

1. Δράσεις μετριασμού των
επιπτώσεων της κλιματικής
αλλαγής

023 Περιβαλλοντικά μέτρα
που στοχεύουν στη μείωση
και/ή την αποφυγή εκπομπών
αερίου θερμοκηπίου
(συμπεριλαμβανομένης της
επεξεργασίας και
αποθήκευσης του μεθανίου
και κομποστοποίησης)

2.478.322

090 Ποδηλατόδρομοι και
μονοπάτια

1.870.000

094. Προστασία, ανάπτυξη
και προβολή στοιχείων
δημόσιας πολιτιστικής
κληρονομιάς

8.600.000

2. Δράσεις βελτίωσης της
κινητικότητας και αναβάθμισης
του αστικού Περιβάλλοντος

ΠΡΑΞΕΙΣ

• Επέκταση δικτύου πεζοδρόμων και δρόμων
ήπιας κυκλοφορίας στον κεντρικό αστικό ιστό

• Μετατροπή της οδού Γαμβέτα σε ήπιας
κυκλοφορίας

• Επισκευή – ενίσχυση φέροντα οργανισμού και
ανακαίνιση του Δημοτικού Θεάτρου
• Βελτίωση και Αναβάθμιση
ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού,
οπτικοακουστικών συστημάτων, σκηνής και
διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Δημοτικού
Θεάτρου
• Ανάπλαση περιοχής του Παλαιού
Λιμεναρχείου στα «Παλαιά» του Βόλου
• Διαμόρφωση δημοτικού χώρου στη συμβολή
των οδών Μαιάνδρου και Καισαρείας
• Διαμόρφωση πλατείας Πανεπιστημίου
• Παρέμβαση στην οδό Μαιάνδρου με
δημιουργία θέσεων πάρκινγκ και διαπλάτυνση
του πεζοδρομίου
• Επέκταση δικτύου ποδηλατοδρόμων στον
αστικό ιστό Βόλου – Νέας Ιωνίας
• Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος
αυτόματης διάθεσης ποδηλάτων
• Ανάπλαση πλατείας Γερμανικών και
δημιουργία παιδικής χαράς προσβάσιμη σε
όλους

• Κατασκευή κυκλικού κόμβου στη διασταύρωση
των οδών Αναπαύσεως και Μαιάνδρου για
κυκλοφοριακές παρεμβάσεις στο Δήμο Βόλου
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ΑΞΟΝΑΣ 2α: Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού – ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση (ΕΚΤ)
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
(ενδεικτική κατανομή)

8iii Αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα και
δημιουργία νέων επιχειρήσεων, και ειδικά
καινοτόμων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων
επιχειρήσεων

104 Αυτοαπασχόληση,
επιχειρηματικότητα και
δημιουργία επιχειρήσεων,
συμπεριλαμβανομένων των
καινοτομικών πολύ μικρών,
μικρών και μεσαίων
επιχειρήσεων

200.000

8v Προσαρμογή των εργαζομένων, των
επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στις
αλλαγές

106 Προσαρμογή των
εργαζομένων, των
επιχειρήσεων και των
επιχειρηματιών στις αλλαγές

170.000

9i Ενεργητική ένταξη, μεταξύ άλλων και με
σκοπό την προώθηση των ίσων ευκαιριών και
της δραστήριας συμμετοχής και τη βελτίωση
των δυνατοτήτων απασχόλησης

9ii Κοινωνικοοικονομική ένταξη
περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι
Ρομά

109 Ενεργητική ένταξη, μεταξύ
άλλων και με σκοπό την
προώθηση των ίσων ευκαιριών
και της δραστήριας
συμμετοχής και τη βελτίωση
της απασχολησιμότητας

110 Κοινωνικοοικονομική
ενσωμάτωση
περιθωριοποιημένων
κοινοτήτων, όπως οι Ρομά

ΔΡΑΣΗ

6. Δράσεις προώθησης της
Απασχόλησης, της
επιχειρηματικότητας και της
Κοινωνικής Οικονομίας

ΠΡΑΞΕΙΣ

• Δημιουργία startups στην κατεύθυνση του
Πολιτισμού & Τουρισμού στην περιοχή
παρέμβασης

• Κατάρτιση σε συστήματα ποιότητας ΜΜΕ και
καινοτομίας

510.000

5. Δράσεις υποστήριξης και
ενδυνάμωσης ευπαθών
πληθυσμιακών ομάδων στη
περιοχή παρέμβασης

• Συμβουλευτική-Ενδυνάμωση (ΣΥΥ) ανέργων
ευπαθών Ομάδων στην Περιοχή παρέμβασης.
• Κατάρτιση ανέργων ευπαθών ομάδων στην
ατομική επιχειρηματικότητα
• Κατάρτιση ανέργων ευπαθών ομάδων στην
κοινωνική επιχειρηματικότητα

804.000

6. Δράσεις προώθησης της
Απασχόλησης, της
επιχειρηματικότητας και της
Κοινωνικής Οικονομίας

• Γραφείο Διευκόλυνσης, ενδυνάμωσης και
τεκμηρίωσης της απασχόλησης στην περιοχή
παρέμβασης (Job Center)
• Γραφείο Πληροφόρησης για το επιχειρείν στην
περιοχή παρέμβασης

694.000

4. Δράσεις βελτίωσης κοινωνικών
υποδομών και ενεργειών του ΟΤΑ
για την υποστήριξη της
προσβασιμότητας ατόμων που
πλήττονται από φτώχεια

• Αλλαγή λειτουργίας Κοινωνικού Κέντρου Αγίων
Αναργύρων σε υπηρεσία one stop shop σε
θύλακα φτώχειας (Νεάπολη)
• Δημιουργία Κοινωνικού Hotspot σε θύλακα
Φτώχειας (Ξηρόκαμπος)
• Λειτουργία Ξενώνα Αστέγων Βόλου

60.000

6. Δράσεις προώθησης της
Απασχόλησης, της
επιχειρηματικότητας και της

• Συμβουλευτική συνεταιριστικής
επιχειρηματικότητας Γυναικών Ρομά

ΑΔΑ: ΨΓ7Ν7ΛΡ-2ΕΑ
Κοινωνικής Οικονομίας

9ν Προώθηση της κοινωνικής
επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής
ενσωμάτωσης σε κοινωνικές επιχειρήσεις και
την κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία ώστε
να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην
απασχόληση

113 Προώθηση της κοινωνικής
επιχειρηματικότητας και της
επαγγελματικής ενσωμάτωσης
σε κοινωνικές επιχειρήσεις και
την κοινωνική και αλληλέγγυο
οικονομία ώστε να
διευκολυνθεί η πρόσβαση στην
απασχόληση

247.000

6. Δράσεις προώθησης της
Απασχόλησης, της
επιχειρηματικότητας και της
Κοινωνικής Οικονομίας

• Δημιουργία ΚοινΣΕΠ με κατεύθυνση τον
Πολιτισμό στην περιοχή παρέμβασης
• Υποστήριξη Δημιουργίας ΚοινΣΕΠ με
κατεύθυνση τον Πολιτισμό και το Κοινωνικό
Θέατρο

