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Πρόοδος Υλοποίησης 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

Αναβάθμιση εσωτερικής
περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης
Κόμβος Ευκαρπίας

Αποκατάσταση της βυζαντινής
Μονής Αγίου Ανδρέα
στην Περιστερά Θεσσαλονίκης

Εξοπλισμός Ινστιτούτου Κτηνιατρικών Ερευνών
ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ για τη βελτίωση γαλακτοκομικών
προϊόντων και αλιευμάτων

Εξοπλισμός υδρευτικού δικτύου
Νικήτης, Αγίου Νικολάου και
Νέου Μαρμαρά στη Χαλκιδική

Δημιουργία πράσινου δώματος
στο 4ο δημοτικό σχολείο Μενεμένης
στη Θεσσαλονίκη

Ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός
στο «Ιπποκράτειο» Νοσοκομείο
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Σημαντικά Νέα του
Επιχειρησιακού Προγράμματος
Πρόγραμμα «Διέξοδος»
Ενισχύονται 6.683 μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις της Κεντρικής Μακεδονίας
που επλήγησαν λόγω του COVID-19, με κεφάλαιο κίνησης συνολικού ύψους
200 εκατ. ευρώ.
περισσότερα

Φωτογραφίες έργων

Ενίσχυση φορέων Υγείας
Υποστηρίζονται οι φορείς Υγείας της Κεντρικής Μακεδονίας με πρόσληψη επικουρικού
προσωπικού 1.000 ατόμων για την ανταπόκριση στις ανάγκες λόγω COVID-19. Ο
συνολικός προϋπολογισμός της παρέμβασης υπερβαίνει τα 34,8 εκατ. ευρώ.
περισσότερα
Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού
Οι δομές Α’ βάθμιας και Β’ βάθμιας Φροντίδας Υγείας της Κεντρικής Μακεδονίας
θωρακίζονται με την προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, τμήμα του οποίου
αφορά σε εξοπλισμό για την αντιμετώπιση της πανδημίας του COVID-19. Ήδη
υλοποιούνται 23 σχετικά έργα, με προϋπολογισμό που ξεπερνάει τα 40 εκατ. ευρώ.
περισσότερα

Αναβάθμιση σιδηροδρομικής γραμμής
Θεσσαλονίκης - Ειδομένης

Πρόληψη και αντιμετώπιση
Εντάχθηκε το έργο για την πρόληψη, έγκαιρη ανίχνευση και αντιμετώπιση της
πανδημίας COVID-19 σε χώρους μεταναστών/προσφύγων και μετακινούμενων
πληθυσμών, προϋπολογισμού 4,5 εκατ. ευρώ.
περισσότερα
«Εξοικονομώ – Αυτονομώ» στην Κεντρική Μακεδονία
Προκηρύχθηκε η δράση για την ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών. Στην Περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας διατίθενται συνολικά 30 εκατ. ευρώ. Η δράση απευθύνεται σε
2.225 νοικοκυριά.
περισσότερα

Έκθεση κοστουμιών από το βεστιάριο
του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος
«Ανιχνεύσεις του Εφήμερου»

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.

Προσθήκες και εσωτερικές διαρρυθμίσεις
στο 5ο δημοτικό σχολείο
Τριαδίου στη Θέρμη

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.
Εξοπλισμός Κέντρου Αποθεραπείας, Αποκατάστασης,
Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας
«ΒηματίΖΩ» στο Κιλκίς
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Yπηρεσίες Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών
στο Νοσοκομείο «Παπαγεωργίου»

www.pepkm.gr

www.espa.gr

www.pkm.gov.gr

