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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 πράσινων αυλών στο 1ο γυμνάσιο Μενεμένης

Εκσυγχρονισμός και επέκταση δραστηριοτήτων εργαστηρίου
Δομικών Υλικών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
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Αναβάθμιση δυτικής εσωτερικής περιφερειακής
οδού Θεσσαλονίκης

Διευθέτηση ρέματος Σταγειρίτη στην οδό Γρηγορίου Λαμπράκη
μέχρι την Περιφερειακή Τάφρο στη Θεσσαλονίκη

Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης

Επέκταση και εσωτερικές διαρρυθμίσεις στο 5ο δημοτικό
σχολείο Θέρμης στο Τριάδι
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Σημαντικά Νέα του
Επιχειρησιακού Προγράμματος
Ενίσχυση ανέργων για προώθηση στην απασχόληση
Προχωράει η υλοποίηση μίας ακόμη σημαντικής δράσης απασχόλησης, με φορέα
υλοποίησης το ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ, για την επιδότηση 480 ανέργων από όλη την Κεντρική
Μακεδονία ώστε να αυτοαπασχοληθούν ή να ιδρύσουν νέες επιχειρήσεις.
Τα 480 επιχειρηματικά σχέδια που εγκρίθηκαν αφορούν σε τομείς προτεραιότητας
της RIS3 (Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης) και θα χρηματοδοτηθούν με ποσό που
ξεπερνάει τα 7 εκατ. €.
περισσότερα
Η έρευνα του Μηχανισμού Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας στην
Κεντρική Μακεδονία παρουσιάστηκε στη δυτική Θεσσαλονίκη στις 6.04.2022
Στην ημερίδα με τίτλο «Η αγορά εργασίας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
το 2022, Δυναμικά και Παραδοσιακά Επαγγέλματα: Γνώσεις και Δεξιότητες»,
παρουσιάστηκαν τα εξαιρετικά ενδιαφέροντα ευρήματα πρωτογενούς ποσοτικής
και ποιοτικής έρευνας εργοδοτών, από κοινού με τις τάσεις για νέες θέσεις
εργασίας, δυναμικούς κλάδους και επαγγέλματα για το σύνολο της Κεντρικής
Μακεδονίας. Η έρευνα διεξήχθη σε αντιπροσωπευτικό δείγμα 424 επιχειρήσεων
και από τις επτά Περιφερειακές Ενότητες της Κεντρικής Μακεδονίας, με έμφαση στην
αποτύπωση της εργασιακής εικόνας όσον αφορά στους επτά οικονομικούς κλάδους
που περιλαμβάνονται στη Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
περισσότερα
Το Πρόγραμμα «Μητροπολιτική Θεσσαλονίκη» παρουσιάστηκε σε Ημερίδα
στο Porto Palace στις 18.04.2022
Η πορεία υλοποίησης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης της
Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης παρουσιάστηκε στη Θεσσαλονίκη τη Μεγάλη
Δευτέρα, παρουσία του Περιφερειάρχη και των δημάρχων των 8 δήμων της
Μητροπολιτικής Ενότητας που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα. Πρόκειται για 126
παρεμβάσεις αναπλάσεων, αστικού πρασίνου, περιβάλλοντος, καθώς και έργα
κοινωνικής ένταξης, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας, που αθροίζουν συνολικά
106,5 εκατ. €, και που αναβαθμίζουν τις γειτονιές, εκσυγχρονίζουν τη φυσιογνωμία του
αστικού τοπίου και βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων του πολεοδομικού
συγκροτήματος Θεσσαλονίκης.
περισσότερα

Φωτογραφίες έργων

Επέκταση, αναδιαρρύθμιση και προμήθεια εξοπλισμού στο
Νοσοκομείο Βέροιας

Προμήθεια εξοπλισμού για την πρόληψη και την αντιμετώπιση
φυσικών καταστροφών στο δήμο Νεάπολης - Συκεών

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 για το Κέντρο ΑποθεραπείαςΑποκατάστασης, Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας
Ατόμων με Αναπηρία στο Κιλκίς

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.
Ψηφιακός τουριστικός πολιτιστικός οδηγός πόλης και
χαρτογραφικό portal με υπηρεσίες εικονικού ξεναγού μέσω
φορητών συσκευών στο δήμο Πέλλας

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Διαμόρφωση χώρου πρασίνου μεταξύ των οδών Γεννηματά,
Στρογγύλη και Μακεδονίας στην Καλαμαριά

www.pepkm.gr

www.espa.gr

www.pkm.gov.gr

