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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 αντιστοιχούνστην απορρόφηση των πόρων, σε όρους δημόσιας δαπάνης
(κοινοτική συνδρομή και εθνικήσυμμετοχή).
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Φωτογραφίες έργων

Βελτίωση της ποιότητας και ποσότητας ποσίμου νερού
στις δημοτικές κοινότητες της Δ.Ε. Μυγδονίας του
δήμου Ωραιοκάστρου

Ανακατασκευή πάρκου Ούλωφ Πάλμε στη Νέα Κρήνη

Οδικός άξονας Θεσσαλονίκης Κιλκίς Δοϊράνης,
τμήμα ΑΚ Μαυρονερίου

Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για το
Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Άγιος Παύλος»

Προμήθεια εξοπλισμού για την αντιμετώπιση φυσικών
καταστροφών στον δήμο Πυλαίας Χορτιάτη

Αποκατάσταση, συντήρηση και ανάδειξη ανακτόρου
Αρχαίας Πέλλας
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Σημαντικά Νέα του
Επιχειρησιακού Προγράμματος
Προχωράει ο σχεδιασμός του νέου Προγράμματος 2021-2027
Το «Εταιρικό Σύμφωνο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2021-2027»
υποβλήθηκε στις 12/07/2021 από το αρμόδιο Υπουργείο Ανάπτυξης και
Επενδύσεων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Ε.Ε.) προς έγκριση. Ο σχεδιασμός του
νέου Προγράμματος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ) συνεχίζεται
ακολουθώντας τα χρονοδιαγράμματα που έχουν οριστεί μέχρι την επίσημη υποβολή
του στην Ε.Ε. το φθινόπωρο του 2021.
περισσότερα για το νέο ΕΣΠΑ
περισσότερα για το νέο Πρόγραμμα της ΠΚΜ

Φωτογραφίες έργων

Ενίσχυση επιχειρήσεων που επλήγησαν λόγω Covid-19
Συνεχίζεται η εκταμίευση των χρημάτων προς τις μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις
που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα «Διέξοδος» για την ενίσχυσή τους με μη επιστρεπτέο
κεφάλαιο κίνησης. Ήδη έχουν εκταμιευθεί περισσότερα από 148 εκατ. ευρώ τα
οποία στηρίζουν άμεσα τις επιχειρήσεις με την απαραίτητη ρευστότητα για την κάλυψη
των εξόδων τους και τη διατήρηση των θέσεων εργασίας των εργαζόμενων σε αυτές.
Έργα βιώσιμης αστικής ανάπτυξης στη Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης
Η ολοκληρωμένη Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης της Θεσσαλονίκης
αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την αναγέννηση και αειφορική ανάπτυξη
της μητροπολιτικής περιοχής της Θεσσαλονίκης. Στο πλαίσιο της Στρατηγικής αυτής
υλοποιούνται 116 έργα στους 8 δήμους του ευρύτερου πολεοδομικού συγκροτήματος
Θεσσαλονίκης, συνολικού προϋπολογισμού που ξεπερνά τα 86 εκατ. ευρώ.
περισσότερα
Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για το σχολικό έτος 2021-2022
Υποστήριξη μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για το επόμενο
σχολικό έτος 2021-2022. Μέσω του συγκεκριμένου έργου, προϋπολογισμού
2 εκατ. ευρώ, προσλαμβάνεται Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΒΠ) για την
εξυπηρέτηση των μαθητών που αδυνατούν να αυτοεξυπηρετηθούν καθώς και Ειδικό
Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΕΠ) για όσους μαθητές χρήζουν σχετικής υποστήριξης.
περισσότερα

Κατασκευή οδικού τμήματος παράκαμψης Αρναίας

Εγκατάσταση σταθμού μέτρησης ατμοσφαιρικών ρύπων
στις Σέρρες

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 και μεταφορικών μέσων για τις
δομές του κέντρου Ατόμων με Αναπηρία «Ο ΣΩΤΗΡ»

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.
Κοινωνικό Παντοπωλείο δήμου Θέρμης
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Αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών στο Κέντρο
Ημερησίας Φροντίδας παιδιών σε κίνδυνο στη Βέροια
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