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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 – 2020 
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ 10 «Επένδυση στην 
εκπαίδευση, κατάρτιση και επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων 
και τη διά βίου μάθηση » 

ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΦΟΡΕΑ: ΤΖΑΝΑΚΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ: progr@larissa-dimos.gr 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 2413 500212 
Ημερομηνία συμπλήρωσης :14/2/2014 
 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ - ΕΡΓΑ ΦΟΡΕΑ 
ΑΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 

1. «Ανάπτυξη υποδομών, κατάρτισης και εκπαίδευσης»  

 
1.i. Τίτλος Δράσης – έργου: Ανέγερση νέων σχολικών κτιρίων 
 
Περιγραφή:   
• Δημοτικό σχολείο Φαλάνης (προσθήκη αιθουσών) 
      Ε=765τ.μ. 
      Ενδεικτικού προϋπολογισμού: 1.530.000€ 
• 24ο Δημοτικό σχολείο Λάρισας 

    Ε=2.500τ.μ. 
       Ενδεικτικού προϋπολογισμού: 5.000.000€ 
• 12ο Νηπιαγωγείο Αμπελοκήπων 

    Ε=508τ.μ. 
      Ενδεικτικού προϋπολογισμού: 1.016.000€ 
• 10ο & 48ο Νηπιαγωγείο Λαχανόκηπων Λάρισας 
      Ενδεικτικού προϋπολογισμού: 1.000.000€ 
 
Δυνητικός Φορέας Υλοποίησης :  
Δήμος Λαρισαίων 
 
Σκοπιμότητα – Αναμενόμενα Αποτελέσματα :  
Κάλυψη αναγκών μαθητικού δυναμικού 
 
Ωφελούμενοι:  
Μαθητές, εκπαιδευτικό προσωπικό, γονείς, πολίτες, Δήμος Λαρισαίων 
 
Απαιτούμενες θεσμικές ή άλλες ρυθμίσεις / παρεμβάσεις για την υλοποίηση της :   
Δεν απαιτείται 
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1.ii. Τίτλος Δράσης – έργου: Αναβάθμιση υφιστάμενων σχολικών κτιρίων 
 
Περιγραφή:   
• Προσθήκη αιθουσών στο 10ο Γυμνάσιο και 10ο Λύκειο 

   Ε=574τ.μ. 
      Ενδεικτικού προϋπολογισμού: 1.376.000 
• Προσθήκη αιθουσών στο Δημοτικό σχολείο Τερψιθέας 

   Ε=690τ.μ. 
      Ενδεικτικού προϋπολογισμού: 1.380.000 
• Προσθήκη WC στο 11ο και 34ο Νηπιαγωγείο 

   Ε=20τ.μ. 
      Ενδεικτικού προϋπολογισμού: 40.000 
• Προσθήκη αιθουσών στο 9ο Δημοτικό σχολείο Λάρισας 

   Ε=150τ.μ. 
      Ενδεικτικού προϋπολογισμού: 300.000 
 
Δυνητικός Φορέας Υλοποίησης : Δήμος Λαρισαίων 
 
Σκοπιμότητα – Αναμενόμενα Αποτελέσματα :  
Κάλυψη αναγκών μαθητικού δυναμικού 
 
Ωφελούμενοι:  
Μαθητές, εκπαιδευτικό προσωπικό, γονείς, πολίτες, Δήμος Λαρισαίων 
 
Απαιτούμενες θεσμικές ή άλλες ρυθμίσεις / παρεμβάσεις για την υλοποίηση της :   
Δεν απαιτείται 
 
1.iii. Τίτλος Δράσης – έργου: Προμήθεια εξοπλισμού των δομών κατάρτισης του 
Δήμου Λαρισαίων 
 
Περιγραφή:   
Προμήθεια εξοπλισμού των δομών του Δήμου Λαρισαίων (Ωδείο, Πινακοθήκη, Λέσχες 
Πολιτισμού) με σκοπό την αρτιότερη κατάρτιση των συμμετεχόντων σε πολιτιστικές 
εκπαιδευτικές δράσεις του Δήμου. 
 
Δυνητικός Φορέας Υλοποίησης : Δήμος Λαρισαίων 
 
Σκοπιμότητα – Αναμενόμενα Αποτελέσματα :  
Κάλυψη αναγκών των δομών πολιτισμού του Δήμου. 
 
Ωφελούμενοι:  
Πολίτες, Δήμος Λαρισαίων 
 
Απαιτούμενες θεσμικές ή άλλες ρυθμίσεις / παρεμβάσεις για την υλοποίηση της :   
Δεν απαιτείται 
 

2. «Μείωση και αποτροπή της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και την 
προαγωγή της ισότιμης πρόσβασης σε καλής ποιότητας προσχολική, 
πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένων 
δυνατοτήτων τυπικής, άτυπης και μη τυπικής μάθησης για την επανένταξη 
στην εκπαίδευση και κατάρτιση»  
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Τίτλος Δράσης – έργου: -  

3. «Βελτίωση της ποιότητας, της αποτελεσματικότητας και της πρόσβασης 
στην τριτοβάθμια και ισοδύναμη με αυτήν εκπαίδευση, με σκοπό τη βελτίωση 
των επιπέδων φοίτησης και επιτυχίας, ειδικά για μειονεκτούντα άτομα»  

Τίτλος Δράσης – έργου: -  

 

4. «Βελτίωση της ίσης πρόσβασης στη διά βίου μάθηση για όλες τις ηλικιακές 
ομάδες σε τυπική, άτυπη και μη τυπική μορφή, την αναβάθμιση των 
γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων του εργατικού δυναμικού και την 
προώθηση ευέλικτων δυνατοτήτων μάθησης, μεταξύ άλλων μέσω του 
επαγγελματικού προσανατολισμού και της αναγνώρισης των αποκτώμενων 
ικανοτήτων 

Τίτλος Δράσης – έργου: -  

5. «Βελτίωση της συνάφειας των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης 
με την αγορά εργασίας, τη διευκόλυνση της μετάβασης από την εκπαίδευση 
στην εργασία και της βελτίωσης των συστημάτων εκπαίδευσης και 
κατάρτισης και της ποιότητάς τους, μεταξύ άλλων μέσω μηχανισμών 
πρόβλεψης των αναγκών σε δεξιότητες, την προσαρμογή των 
προγραμμάτων σπουδών και την καθιέρωση και ανάπτυξη συστημάτων 
μάθησης με βάση την εργασία, συμπεριλαμβανομένων διττών συστημάτων 
μάθησης και μαθητείας 

 


