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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

Ανάπλαση πάρκου Νίκου Παπάζογλου πρώην Αγίου
Θεράποντα στη Θεσσαλονίκη

Προμήθεια επιστημονικού εξοπλισμού για το
Εργαστήριο Τεχνικής Μηχανικής στο Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος για την πρόληψη
και διαχείριση του κινδύνου της διάβρωσης των ακτών

Ανέγερση 5ου Δημοτικού Σχολείου Περαίας
δήμου Θερμαϊκού

Επιχορήγηση του Μητροπολιτικού Οργανισμού Μουσείων
Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης (MOMus) για την
υλοποίηση του Inspire Project

Κατασκευή ανισόπεδου κόμβου Κ16 στη συμβολή ΠΑΘΕ και
εσωτερικής περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης
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Σημαντικά Νέα του
Επιχειρησιακού Προγράμματος
Το καλοκαίρι 2022 τα πρώτα έργα στο νέο Πρόγραμμα 2021-2027
Σύμφωνα με την πορεία σχεδιασμού του νέου Προγράμματος (ΕΣΠΑ) Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας 2021-2027, το οποίο υποβλήθηκε επίσημα στην Ευρωπαϊκή
Επιτροπή (Ε.Ε) στις 2.11.2021, η έκδοση των πρώτων προσκλήσεων και η ένταξη των
πρώτων νέων έργων αναμένονται το καλοκαίρι του 2022, αμέσως μετά την έγκριση του
Προγράμματος. Ο προϋπολογισμός του ανέρχεται στο 1,44 δισ. ευρώ.
περισσότερα

Φωτογραφίες έργων

Ολοκληρώθηκε τμήμα του οδικού άξονα Θέρμη - Γαλάτιστα
Παραδόθηκε στην κυκλοφορία σημαντικό τμήμα του οδικού άξονα Θέρμη – Γαλάτιστα,
συνολικού μήκους 5 χλμ. Το συγκεκριμένο τμήμα αποτελεί μέρος του οδικού άξονα
Θεσσαλονίκης – Πολυγύρου, ενώ η ολοκλήρωση του τμήματος αυτού συμβάλλει
σημαντικά σε ταχύτερη και ασφαλέστερη μεταφορά ανθρώπων και αγαθών
από και προς τη Βόρεια Χαλκιδική και το Άγιον Όρος. Το έργο έχει συνολικό
προϋπολογισμό 45,5 εκατ. €.
περισσότερα
Εντάχθηκαν 9 έργα για τη δημιουργία «Πράσινων Σημείων»
Ξεκινά η υλοποίηση 9 έργων δημιουργίας «Πράσινων Σημείων» από ισάριθμους
δήμους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, συνολικού προϋπολογισμού 5,7
εκατ. €. Πρόκειται για έργα Διαλογής στην Πηγή (ΔσΠ) στερεών αστικών
απορριμμάτων, που θα υλοποιηθούν σύμφωνα με τον Περιφερειακό Σχεδιασμό.
Τα έργα είναι ενταγμένα στο τομεακό Πρόγραμμα Μεταφορών, Περιβάλλοντος και
Αειφόρου Ανάπτυξης του ΕΣΠΑ.
περισσότερα
Εργαστήριο Επιχειρηματικής Ανακάλυψης για τη νέα Π.Π. 2021-2027
Στις 17.12.2021 πραγματοποιήθηκε το πρώτο εργαστήριο του Β’ Κύκλου
Επιχειρηματικής Ανακάλυψης που διοργάνωσε το One Stop Liaison Office της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Ως κύριες προτεραιότητες, για τις σχεδιαζόμενες
δράσεις καινοτομίας της προγραμματικής περιόδου 2021-2027, αναδείχθηκαν η
ενίσχυση υποδομών έρευνας-καινοτομίας καθώς και η ανάπτυξη ψηφιακών
και τεχνικών δεξιοτήτων στην πολιτιστική και δημιουργική βιομηχανία.
περισσότερα

Προμήθεια και εγκατάσταση ψηφιακού αγγειογραφικού
συγκροτήματος στο ακτινοδιαγνωστικό τμήμα του Γενικού
Νοσοκομείου «Παπαγεωργίου»

Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ) στην Περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας

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.

Προμήθεια εξοπλισμού Κέντρων Διημέρευσης και
Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία στην Κατερίνη

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.
Εγκατάσταση μονάδων αποσιδήρωσης πόσιμου νερού στην
τοπική κοινότητα Βραστάμων και στον οικισμό Πλανών
δήμου Πολυγύρου
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Προώθηση εναλλακτικών τρόπων μετακίνησης και
υποδομές για καθαρές μεταφορές στη Νάουσα

www.pepkm.gr

www.espa.gr

www.pkm.gov.gr

