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Πρόοδος υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος
Η εξέλιξη του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΣΠΑ) της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας αποτυπώνεται μέσα από την πρόοδο βασικών δεικτών υλοποίησης,
που είναι οι Προσκλήσεις που δημοσιεύονται, οι Εντάξεις των έργων προς
χρηματοδότηση, οι Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων και οι
Πληρωμές των έργων που υλοποιούνται, που αντιστοιχούν στην απορρόφηση των πόρων,
σε όρους δημόσιας δαπάνης (κοινοτική συνδρομή και εθνική συμμετοχή).
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Φωτογραφίες έργων

Δημιουργία πυρήνα πρασίνου για την αστική αναζωογόνηση
στη Νικόπολη Θεσσαλονίκης

Αυτοματοποιημένο σύστημα μίσθωσης ποδηλάτων
στον δήμο Βέροιας

Ανέγερση 5ου δημοτικού σχολείου στην Περαία
Θεσσαλονίκης

Σύστημα ολοκληρωμένης φαινοτυπικής και γενοτυπικής
αποτύπωσης και ανάλυσης phenogenomics του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Τμήμα οδικού άξονα από ανισόπεδο κόμβο Μαυρονερίου έως την
είσοδο Κιλκίς, στον οδικό άξονα Θεσσαλονίκη - Κιλκίς - Δοϊράνη

Επιχορήγηση υλοποίησης Φεστιβάλ
Κινηματογράφου και Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ
Θεσσαλονίκης
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Σημαντικά Νέα του
Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Πράσινο Σημείο» στην Ηράκλεια Σερρών
Πράσινο σημείο διαχείρισης απορριμμάτων αποκτά η δήμος Ηράκλειας Σερρών,
με αντικείμενο τη διαλογή στην πηγή και τον διαχωρισμό διαφορετικών υλικών και
ρευμάτων αποβλήτων, με στόχο την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση.
περισσότερα

Φωτογραφίες έργων

Ενίσχυση εξοπλισμού Κέντρων Υγείας και Ιατρείων
136 νέα σύγχρονα διαγνωστικά μηχανήματα αποκτούν οι δομές πρωτοβάθμιας
φροντίδας (Κέντρα Υγείας και Ιατρεία) της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Ελλάδας,
συνολικού προϋπολογισμού 3,6 εκατ. ευρώ.
περισσότερα
Προγράμματα κατάρτισης για ανέργους και εργαζόμενους
Υπηρεσίες κατάρτισης και συμβουλευτικής παρέχονται σε 445 ανέργους και
εργαζόμενους στην Πέλλα, την Πιερία και τις Σέρρες, για τη βελτίωση των εργασιακών
προσόντων τους, με στόχο είτε τη διεκδίκηση μιας θέσης στην αγορά εργασίας, είτε
την εδραίωση και τη βελτίωση της θέσης στην οποία εργάζονται, είτε για τη δημιουργία
της δικής τους επιχείρησης.
περισσότερα
Ενίσχυση επενδύσεων και δημόσια έργα στις αγροτικές περιοχές
Με τη συνεργασία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και των Αναπτυξιακών
Εταιρειών των επτά Περιφερειακών Ενοτήτων, αξιολογήθηκαν και εντάχθηκαν
εκατοντάδες δημόσια έργα και επενδύσεις στα τοπικά προγράμματα Leader, συνολικού
π/υ άνω των 100 εκατ. ευρώ.
περισσότερα

Κατασκευή οδικού τμήματος Ποτίδαια – Κασσανδρεία
στη Χαλκιδική

Εξοπλισμός Κέντρων Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας
Ατόμων με Αναπηρία του Συλλόγου Μέριμνας
Παιδιού Κατερίνης

Επικοινωνία και Ενημέρωση
YouTube channel
Εγγραφείτε στο επίσημο κανάλι της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης στο
YouTube και δείτε videos από σημαντικά έργα του ΕΣΠΑ που έχουν
ολοκληρωθεί στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Αναβάθμιση και αναδιάρθρωση κτιριακών υποδομών και
προμήθεια εξοπλισμού στο Γενικό Νοσοκομείο Βέροιας

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

«Η Περιφέρεια στην πράξη»
Επισκεφθείτε το microsite της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και δείτε
τα αποτελέσματα και τις ωφέλειες από την ολοκλήρωση των έργων, με
πλούσιο οπτικοακουστικό υλικό.
Αντιπλημμυρική προστασία ρέματος περιοχής Αλμύρας
στα Νέα Μουδανιά
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Αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών στο Κέντρο
Ημερήσιας Φροντίδας παιδιών σε κίνδυνο στη Βέροια

www.pepkm.gr

www.espa.gr

www.pkm.gov.gr

