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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

Διαμόρφωση σχολικής αυλής με βιοκλιματικά κριτήρια
στο 2ο Γυμνάσιο και στο 31ο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης

Ερευνητική υποδομή ανάπτυξης, βελτίωσης και πιστοποίησης
αγροδιατροφικών προϊόντων και υπηρεσιών στο ΕΚΕΤΑ
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Σύστημα ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης επιχειρήσεων
στον δήμο Σερρών

Ανέγερση Νηπιαγωγείου Νέων Μουδανιών

Διοργάνωση Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης

Προμήθεια ειδικού οχήματος πολλαπλών χρήσεων για την
πρόληψη και αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών στον
δήμο Παύλου Μελά
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Σημαντικά Νέα του
Επιχειρησιακού Προγράμματος
Επίσημη υποβολή του νέου Προγράμματος 2021-2027
Ο σχεδιασμός του νέου Προγράμματος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
(ΠΚΜ) συνεχίστηκε σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα που έχουν οριστεί και σε στενή
συνεργασία με τις εθνικές αρχές και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η επίσημη υποβολή προς
έγκριση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Ε.Ε.) του Προγράμματος (ΕΣΠΑ) Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας 2021-2027 ολοκληρώθηκε στις 2/11/2021. Ο
προϋπολογισμός του ανέρχεται στο 1,44 δισ. ευρώ.
περισσότερα για το νέο Πρόγραμμα της ΠΚΜ
Μηχανισμός διάγνωσης αναγκών αγοράς εργασίας
Συνεχίζεται η λειτουργία του Περιφερειακού Μηχανισμού Διάγνωσης Αναγκών
Αγοράς Εργασίας της Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΜ ΔΑΑΕ). Σε πρόσφατη διαδικτυακή
εκδήλωση παρουσιάστηκαν τα βασικά χαρακτηριστικά του ΠΜ ΔΑΑΕ ο οποίος, μεταξύ
άλλων, καταγράφει ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά των κενών θέσεων εργασίας,
συλλέγει πληροφορίες για επαγγελματικές και «οριζόντιες» δεξιότητες, καταγράφει
αναντιστοιχίες προσφοράς και ζήτησης επαγγελμάτων, προσόντων και δεξιοτήτων.
Βασικός στόχος είναι η αποτελεσματικότερη διάγνωση αναγκών και τάσεων στην
αγορά εργασίας της Κεντρικής Μακεδονίας.
περισσότερα.

Φωτογραφίες έργων

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

Έναρξη εργασιών για το Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά στη Θεσσαλονίκη
Υπογράφηκε η σύμβαση για την περιβαλλοντική αναβάθμιση και απόδοση σε κοινή χρήση
του Μητροπολιτικού Πάρκου στο πρώην στρατόπεδο Παύλου Μελά. Πρόκειται
για μία εμβληματική παρέμβαση στη δυτική Θεσσαλονίκη, η οποία αποκτά έναν μοναδικό,
υπερτοπικό πνεύμονα πρασίνου. Το έργο χρηματοδοτείται με 10,7 εκατ. ευρώ.
περισσότερα
Ενίσχυση ανέργων στην Κεντρική Μακεδονία
Ξεκινάει η υλοποίηση νέας δράσης, προϋπολογισμού 2,96 εκατ. ευρώ, για την ενίσχυση
ανέργων που θέλουν να ιδρύσουν νέα επιχείρηση ή να προχωρήσουν σε αυτοαπασχόληση
στην Κεντρική Μακεδονία. Μέσω της δράσης αυτής ενισχύονται επιχειρηματικά σχέδια που
αφορούν αποκλειστικά στους τομείς προτεραιότητας της RIS3 (Στρατηγική Έξυπνης
Εξειδίκευσης) στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
περισσότερα

Αναβάθμιση υπηρεσιών μακράς φιλοξενίας παιδιών σε
κίνδυνο στο «Σπίτι της Βεργίνας»

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.

Αυτοματοποιημένο σύστημα κοινόχρηστων
ποδηλάτων στην Έδεσσα

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.
Σύστημα επεξεργασίας νερού (φίλτρου) στο Γιαννίτσι
Αλωνίων του δήμου Πύδνας Κολινδρού
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Αναβάθμιση εξοπλισμού ΤΠΕ στο 2ο Πειραματικό
Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης

www.pepkm.gr

www.espa.gr

www.pkm.gov.gr

