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ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 2017 
Σύνοψη για τους πολίτες 

 

 

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020», αποτελεί ένα 
από τα σημαντικότερα χρηματοδοτικά εργαλεία της Περιφέρειας. Μέσω του 
Προγράμματος ενισχύονται παρεμβάσεις που συμβάλουν στην  
Έξυπνη, Διατηρήσιμη και Χωρίς Αποκλεισμούς ανάπτυξη. 

Το Πρόγραμμα εξυπηρετεί τους γενικούς στόχους της περιφερειακής αναπτυ-

ξιακής στρατηγικής, για:  

 μετάβαση της περιφερειακής οικονομίας σ’ ένα νέο και βιώσιμο παρα-

γωγικό μοντέλο, 

 προστασία και αειφορική διαχείριση του φυσικού και ανθρωπογενούς 

περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων, 

 ολοκλήρωση μεταφορικών υποδομών και δικτύων,  

 υποστήριξη και κινητικότητας και αναβάθμισης των προσόντων του  αν-

θρώπινου δυναμικού, αντιμετώπιση της ανεργίας, και διασφάλιση της   

κοινωνικής συνοχής. 

          
 

Δημοσιονομικά Στοιχεία του Προγράμματος 
 

   

 Συνολικός Προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης 947,9 εκατ. €  

 Κοινοτική Συνδρομή (80%) 758,4 εκατ. €  

 εκ των οποίων   

  Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 606,7 εκατ. €  

  Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 151,7 εκατ. €  

 Εθνική Συμμετοχή (20%) 189,5 εκατ. €  
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Έως το τέλος του 2017 το Πρόγραμμα είχε σημειώσει σημαντική πρόοδο 
στην επίτευξη των δεικτών φυσικής και οικονομικής εξέλιξης. Συγκεκριμένα: 

Το ύψος του προϋπολογισμού των δράσεων που εγκρίθηκαν προς χρη-
ματοδότηση (εξειδίκευση / ενεργοποίηση) ανήλθε σε 89% της δημόσιας 
δαπάνης του Προγράμματος. 

Ο προϋπολογισμός των προσκλήσεων που εκδόθηκαν ανήλθε σε 75% της 

δημόσιας δαπάνης και οι εντάξεις σε 58%. Ειδικότερα, εκδόθηκαν συνολικά 

78 προσκλήσεις ύψους 710 εκατ. € και εντάχθηκαν 193 έργα, ύψους 

545 εκατ. €.  

Η συμβασιοποίηση των ενταγμένων έργων προχωρά με ομαλό ρυθμό στη 

δεδομένη χρονική στιγμή και ανέρχεται στο 38% της δημόσιας δαπάνης του 

Προγράμματος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ), ενώ η απορ-
ρόφηση (δαπάνες) είναι της τάξης του 20,5%, στο τέλος του έτους 2017. 

 

 

Στις επόμενες σελίδες παρουσιάζονται τα κύρια στοιχεία υλοποίησης του  

Προγράμματος έως το τέλος του έτους αναφοράς 2017. 
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Περιβάλλον 
 

Άξονες Παρέμβασης: 

 Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς  
 Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και της διαχείρισης κινδύνων 
 Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων  

Δράσεις που έχουν ενεργοποιηθεί 

• Ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων 

• Επενδύσεις για την πρόληψη και διαχείριση κινδύνων από πλημμύρες, 
από πυρκαγιές και από τη διάβρωση των ακτών, ενίσχυση φορέων πολιτι-
κής προστασίας 

• Υποδομές βελτίωσης της ποιότητας και διασφάλισης της ποσότητας του 
πόσιμου νερού, παρακολούθηση των υδάτων κολύμβησης και ενημέρωση 
κοινού 

• Βελτίωση και επέκταση μουσειακών υποδομών, επεμβάσεις ανάπλασης 
και ανάδειξης σε αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία, υποστήριξη εκδη-
λώσεων σύγχρονου πολιτισμού, τουριστική προβολή της ΠΚΜ 

• Αστική κινητικότητα, αναβάθμιση αστικού πρασίνου και βελτίωση της 
ποιότητας του αέρα στις περιοχές εφαρμογής των Στρατηγικών Βιώσιμης 
Αστικής Ανάπτυξης (Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης και άλλες πό-
λεις της Κεντρικής Μακεδονίας) 

 

 Στοιχεία υλοποίησης 

Ο ρυθμός υλοποίησης των δράσεων που σχετίζονται με την προσαρμογή στην 
κλιματική αλλαγή, την πρόληψη και τη διαχείριση κινδύνων εμφανίζεται ικανο-
ποιητικός. Τα έργα που υλοποιούνται αφορούν – μεταξύ άλλων – στην αντι-
πλημμυρική θωράκιση 19 πόλεων και οικισμών της Κεντρικής Μακεδονίας. 

Έως το τέλος του 2017 υλοποιούνται πλέον 12 έργα ύψους 14 εκατ. € για τη 
βελτίωση της ποιότητας και τη διασφάλιση της ποσότητας του πόσιμου νερού, 
στην περιοχή εξυπηρέτησης της ΕΥΑΘ και στους δήμους Σιθωνίας, Βέροιας, Έ-
δεσσας, Κασσάνδρας, Νάουσας, Πολυγύρου, Πύδνας-Κολινδρού, Βόλβης, Σκύ-
δρας και Θερμαϊκού. Συνεχίζονται τα έργα προστασίας και ανάδειξης σημαντι-
κών αρχαιολογικών χώρων και μνημείων της Περιφέρειας (όπως η ανάπλαση 
και ανάδειξη της Βασιλικής Νεκρόπολης και του Ανακτόρου των Αιγών στη Βερ-
γίνα), καθώς και η υποστήριξη σημαντικών καθιερωμένων εκδηλώσεων σύγ-
χρονου πολιτισμού (όπως τα Φεστιβάλ Κινηματογράφου και Ντοκιμαντέρ Θεσ-
σαλονίκης), έργα τα οποία συμβάλλουν σημαντικά στην προώθηση του πολιτι-
στικού προϊόντος, στη λογική της αύξησης του τουρισμού στην ΠΚΜ. 

 
Χρηματοδοτική Βαρύτητα 

23,2 % 

του Προγράμματος 

 

  

Προσκλήσεις: 141,3 εκατ. € 

Εντάξεις: 70,1 εκατ. € 

Πληρωμές: 6,8 εκατ. € 
 
  
  

 



 

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 

Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης 2017 / Σύνοψη για τους πολίτες 

Μεταφορές και Δίκτυα 
 

Άξονες Παρέμβασης: 

 Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και άρση των προβλημάτων σε βασικές υποδομές δικτύων  

Δράσεις που έχουν ενεργοποιηθεί 

• Ολοκλήρωση οδικών συνδέσεων Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφορών 

• Βελτίωση ή κατασκευή περιφερειακών συνδέσεων με τα Διευρωπαϊκά 
Δίκτυα Μεταφορών 

• Βελτίωση ή επέκταση των ενδοπεριφερειακών μεταφορικών δικτύων  

• Αναβάθμιση σιδηροδρομικής σύνδεσης λιμένα Θεσσαλονίκης με το υ-
πόλοιπο δίκτυο 

• Ανάπτυξη δικτύων φυσικού αερίου χαμηλής και μεσαίας πίεσης 

• Ενεργητική οδική ασφάλεια 

 

 Στοιχεία υλοποίησης 

Κατά το 2017, αξιόλογη πρόοδο στην υλοποίηση εμφανίζουν οι δράσεις που αφο-
ρούν τις βιώσιμες μεταφορές και την άρση των προβλημάτων σε βασικές υποδομές 
δικτύων, με την εξέλιξη σημαντικών έργων οδικών μεταφορών (όπως αυτά της κα-
τασκευής ανισόπεδου κόμβου Κ16 στη συμβολή ΠΑΘΕ και εσωτερικής περιφερεια-
κής οδού Θεσσαλονίκης και της κατασκευής του οδικού τμήματος Ποτίδαιας – Κασ-
σανδρείας) σε μήκος 85 χλμ. Επίσης, εντάχθηκε στο Πρόγραμμα για χρηματοδότηση 
το έργο της «Αναβάθμισης σιδηροδρομικής γραμμής Θεσσαλονίκης - Ειδομένης 
από ΧΘ 0+400 έως ΧΘ 6+170», το οποίο αναβαθμίζει τη σιδηροδρομική σύνδεση 
του λιμένα Θεσσαλονίκης με το υπόλοιπο δίκτυο. 

 
Χρηματοδοτική Βαρύτητα 

35,5 % 

του Προγράμματος 

 

  

Προσκλήσεις: 383,4 εκατ. € 

Εντάξεις: 342,2 εκατ. € 

Πληρωμές: 127,2 εκατ. € 
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Κοινωνικές Υποδομές και Υποδομές Υγείας 
 

Άξονες Παρέμβασης: 

 Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΤΠΑ) 

Δράσεις που έχουν ενεργοποιηθεί 

• Επέκταση και αναβάθμιση υφιστάμενων δομών και υποδομών υγείας 

• Κοινωνικές υποδομές 

 Στοιχεία υλοποίησης 

Υψηλή απόδοση εμφανίζουν στο τέλος του 2017 οι δράσεις που αφορούν τις 
υποδομές υγείας με σημαντικές παρεμβάσεις στο Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ Θεσσα-
λονίκης και στο Γενικό Νοσοκομείο Βέροιας, οι οποίες απευθύνονται στο σύ-
νολο των κατοίκων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Εντάχθηκε το έργο 
της προμήθειας 15 ασθενοφόρων για το ΕΚΑΒ, για τις ανάγκες του συνόλου 
της γεωγραφικής ενότητας της Περιφέρειας. 

Εντός του 2017 εντάχθηκαν στο Πρόγραμμα για χρηματοδότηση 11 έργα υπο-
δομών και εξοπλισμών για Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας στην Κεντρική 
Μακεδονία, που απευθύνονται σε ευάλωτες ομάδες, άτομα με αναπηρία και 
ηλικιωμένους. 

 

Χρηματοδοτική Βαρύτητα 

3,0 % 

του Προγράμματος 

 

  

Προσκλήσεις: 37,3 εκατ. € 

Εντάξεις: 33,7 εκατ. € 

Πληρωμές: 12.9 εκατ. € 
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Δράσεις Κοινωνικού Χαρακτήρα 
 

Άξονες Παρέμβασης: 

 Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΚΤ) 

Δράσεις που έχουν ενεργοποιηθεί 

• Παροχή υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας παιδιών (παιδικοί / βρε-
φικοί / βρεφονηπιακοί σταθμοί, ΚΔΑΠ, κλπ)  

• Δομές για άστεγους 

• Συμβουλευτικά κέντρα και ξενώνες φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών 

• Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για ένταξη μαθητών με αναπη-
ρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

• Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης (ΚΔΑΠ) για παιδιά και εφήβους με 
νοητική υστέρηση ή/και αναπηρίες 

• Κέντρα Διημέρευσης-ημερήσιας φροντίδας ΑμεΑ 

• Κέντρα Κοινότητας 

• Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών 

• Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) 

• Ανάπτυξη των επαγγελματικών προσόντων μακροχρόνια ανέργων με 
χαμηλά εκπαιδευτικά προσόντα 

• Προώθηση στην απασχόληση ατόμων ευπαθών κοινωνικών ομάδων 

• Καταπολέμηση των διακρίσεων και  υποστήριξη της κοινωνικής ένταξης 
ευάλωτων και ειδικών ομάδων πληθυσμού 

 Στοιχεία υλοποίησης 

• Περισσότεροι από 25.700 γονείς υποστηρίχθηκαν μέσα από τη διάθεση θέσε-
ων παροχής υπηρεσιών φροντίδας και φύλαξης παιδιών σε βρεφικούς/  βρεφο-
νηπιακούς σταθμούς, παιδικούς σταθμούς και ΚΔΑΠ, καθώς και 790 γονείς 
παιδιών με νοητική υστέρηση ή/και αναπηρίες σε ΚΔΑΠ και βρεφονηπιακούς 
σταθμούς ολοκληρωμένης φροντίδας. 

• Υποστηρίχθηκαν 7 δομές «συμβουλευτικών κέντρων και ξενώνων κακοποιημέ-
νων γυναικών» με 1.417 ωφελούμενες γυναίκες και παιδιά 

• Συνεχίστηκε η λειτουργία 10 «Κέντρων Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας 
(ΚΔΗΦ) ΑμεΑ» με 344 ωφελούμενους 

• Συνεχίστηκε η λειτουργία 10 «Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων 
(ΚΗΦΗ)» με 317 ωφελούμενους 

• Υποστηρίχθηκαν 308 σχολικές μονάδες για την παροχή εξειδικευμένης εκ-
παιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών ΜεΑ & ειδικές εκπαιδευτικές 
ανάγκες, με 338 ωφελούμενους μαθητές. 

• Άρχισε η λειτουργία 25 Κέντρων Κοινότητας με περισσότερους από 7.700 ω-
φελούμενους έως το τέλος του 2017 

• Άρχισε η λειτουργία 20 δομών παροχής βασικών αγαθών, με περισσότερους 
από 4.550 ωφελούμενους έως το τέλος του 2017  

• Άρχισε η λειτουργία 2 δομών για άστεγους, με περισσότερους από 1.710 ωφε-
λούμενους έως το τέλος του 2017 

 
Χρηματοδοτική Βαρύτητα 

18,5 % 

του Προγράμματος 

 

  

Προσκλήσεις: 77,9 εκατ. € 

Εντάξεις: 81,9 εκατ. € 

Πληρωμές: 46,5 εκατ. € 
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Υποδομές Εκπαίδευσης 
 

Άξονες Παρέμβασης: 

 Επένδυση στην εκπαίδευση, την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση 

Δράσεις που έχουν ενεργοποιηθεί 

• Ανάπτυξη κτιριακών υποδομών προσχολικής εκπαίδευσης 
• Ανάπτυξη κτιριακών υποδομών σχολικής εκπαίδευσης 
• Ανάπτυξη υποδομών και εξοπλισμών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
• Αναβάθμιση εξοπλισμού ΤΠΕ σε σχολικές μονάδες 

• Εξοπλισμός Ακαδημιών και Δημοσίων Σχολών Εμπορικού Ναυτικού 

 Στοιχεία υλοποίησης 

Ικανοποιητική υλοποίηση εμφανίζουν στη λήξη του 2017 οι δράσεις που αφο-
ρούν την εκπαίδευση, την απόκτηση δεξιοτήτων και τη δια βίου μάθηση, στη 
βάση της διαρκούς χαρτογράφησης και ιεράρχησης των αναγκών στον τομέα 
της εκπαίδευσης, στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής για την μείωση της σχο-
λικής διαφυγής. 

Υλοποιούνται παρεμβάσεις σε 5 νηπιαγωγεία, 3 δημοτικά σχολεία και 1 γενικό 
λύκειο της Περιφέρειας, που απευθύνονται σε 1.105 νήπια και παιδιά. Έχουν 
ενταχθεί και υλοποιούνται – μεταξύ άλλων – οι σημαντικές παρεμβάσεις της 
αναβάθμισης του εξοπλισμού Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών 
στο σύνολο των σχολικών μονάδων της Κεντρικής Μακεδονίας (για πάνω από 
111.000 παιδιά), της αναβάθμισης των ψηφιακών υποδομών του Αριστοτελεί-
ου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Διεθνούς Πανεπιστημίου και των υπο-
δομών και εξοπλισμού των ΤΕΙ Θεσσαλονίκης και Κεντρικής Μακεδονίας. 

 

 

Χρηματοδοτική Βαρύτητα 

3,0 % 

του Προγράμματος 

 

  

Προσκλήσεις: 49,0 εκατ. € 

Εντάξεις: 14,5 εκατ. € 
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Έρευνα και Τεχνολογία 
 

Άξονες Παρέμβασης: 

 Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας 

Δράσεις που έχουν ενεργοποιηθεί 

• Ενίσχυση Δημόσιων υποδομών έρευνας και καινοτομίας  
• Μηχανισμός Υποστήριξης Οικοσυστήματος Καινοτομίας & Επιχειρηματι-

κότητας 

 Στοιχεία υλοποίησης 

Ενεργοποιήθηκαν δράσεις ύψους 7,6 εκατ. € για την ενίσχυση δημόσιων Ερευ-
νητικών Υποδομών και για τη Δημιουργία Μηχανισμού Παρακολούθησης της 
RIS3 της ΠΚΜ και δημοσιεύθηκαν δύο (2) προσκλήσεις, αντίστοιχου ύψους. 

Στο πλαίσιο της δράσης ενίσχυσης δημόσιων Ερευνητικών Υποδομών έχουν 
υποβληθεί και βρίσκονται σε στάδιο αξιολόγησης 25 προτάσεις από ερευνητι-
κούς φορείς της περιφέρειας. 

 

 

Χρηματοδοτική Βαρύτητα 

2,3 % 

του Προγράμματος 

 

  

Προσκλήσεις: 7,6 εκατ. € 
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ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΧΩΡΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 
ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Το καλοκαίρι του 2017 εγκρίθηκαν οι Στρατηγικές Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης-ΣΒΑΑ, (για 
περιοχές παρέμβασης στην Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης και στις πόλεις της Βέροι-
ας, Νάουσας, Κατερίνης, Γιαννιτσών, Έδεσσας και Σερρών) και εκδόθηκαν οι Αποφάσεις ορι-

σμού των Αστικών Αρχών ως Ενδιάμεσοι Φορείς διαχείρισης των αντίστοιχων Στρατηγικών. 

Ακολούθησε η ενεργοποίηση (εξειδίκευση) δράσεων συνολικού προϋπολογισμού 85,2 εκ. 
ευρώ στα πεδία της αστικής κινητικότητας, αναζωογόνησης και αναβάθμισης αστικού πρασίνου και βελτίω-

σης της ποιότητας της ατμόσφαιρας, αναβάθμισης παρεχόμενων υπηρεσιών ΤΠΕ από δημόσιους φορείς, α-
ντιπλημμυρικής προστασίας και συστημάτων για την πρόληψη και αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών, α-
ναβάθμισης και προβολής πολιτιστικού και τουριστικού προϊόντος, υποστήριξης της επιχειρηματικότητας, 
προσέλκυσης επενδύσεων και προώθησης της καινοτομίας, αναβάθμισης και πιστοποίησης δεξιοτήτων και 

προσόντων του αστικού ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και δράσεις κοινωνικής συνοχής και καταπολέμησης 
διακρίσεων, επαγγελματικής ένταξης και βελτίωσης της πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας & πρόνοιας για ευ-
παθείς ομάδες πληθυσμού, ειδικά για τις περιοχές παρέμβασης των ΣΒΑΑ. 

Εντός του 2017 εκδόθηκαν Προσκλήσεις συνολικού προϋπολογισμού 28 εκ. ευρώ για την ανάπτυξη συστήμα-

τος ποδηλατοδρόμων, για αντιπλημμυρική προστασία και για την αναβάθμιση αστικού πρασίνου στην περιο-
χή παρέμβασης της ΣΒΑΑ Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Οι Προσκλήσεις για τις υπόλοιπες δράσεις 
εκδόθηκαν εντός του 2018. 

 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (RIS3) 
Ένα σημαντικό τμήμα των πόρων του Προγράμματος (140 εκ. €) θα κατευθυνθεί σε παρεμ-

βάσεις για την ενίσχυση του περιφερειακού δυναμικού Έρευνας και Καινοτομίας, την παρα-
γωγή νέας γνώσης, τη διείσδυση τεχνολογιών γενικής χρήσης (Key Enabling Technologies), 
την ενίσχυση των μηχανισμών υποστήριξης της επιχειρηματικότητας, την ενθάρρυνση δημι-

ουργίας νέων συνεργατικών σχηματισμών μεταξύ επιχειρήσεων, τη νεοφυή επιχειρηματικότητα κ.ά.  

Το εργαλείο για την προώθηση των στόχων αυτών είναι η Στρατηγική Ευφυούς Εξειδίκευσης (RIS3). Είναι ολο-
κληρωμένη - και τοπικά προσανατολισμένη - ατζέντα οικονομικού μετασχηματισμού, που αποσκοπεί στο να 
αναδείξει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Περιφέρειας, μέσω στοχευμένων παρεμβάσεων σε τομείς υψη-
λού δυναμικού και έντονου περιφερειακού ενδιαφέροντος. 

Κεντρικό ρόλο στη διαμόρφωση της Στρατηγικής RIS3 παίζει η «Επιχειρηματική Ανακάλυψη», μια διαδικασία 
αναζήτησης τομέων και κλάδων «πρωταθλητών» στο παραγωγικό σύστημα της Περιφέρειας, στην οποία συμ-
μετέχουν οι εκπρόσωπο της λεγόμενης «τριπλής έλικας» δηλαδή των φορέων Έρευνας, Επιχειρηματικότητας 

και Περιφερειακής Διοίκησης. Μέσω της διαδικασίας αυτής βελτιώνεται και επικαιροποιείται το κείμενο της 
Στρατηγικής. 

Εντός του 2017 δημοσιεύθηκαν δύο προσκλήσεις συνολικού ύψους 7,6 εκατ. € που αφορούν σε δράσεις  ενί-
σχυσης δημόσιων Ερευνητικών Υποδομών καθώς και στην δημιουργία και υποστήριξη του Μηχανισμού Πα-

ρακολούθησης της RIS3 της ΠΚΜ. 

 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ 
ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΜΟΡΦΗΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ (ΠΕΣΚΕ) 

Η «Στρατηγική προώθησης της κοινωνικής ένταξης, καταπολέμησης της φτώχειας και κάθε 
μορφής διακρίσεων» (εν συντομία «ΠΕΣΚΕ») στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας είναι το 

κύριο στρατηγικό κείμενο της Περιφέρειας για τον τομέα της κοινωνικής ένταξης και προτεί-
νει μέτρα πολιτικής για την αντιμετώπιση των οξυμένων κοινωνικών αναγκών. Ωφελούμενοι 
αυτής της Στρατηγικής είναι οι ευπαθείς ομάδες πληθυσμού και κυρίως οι πλέον ευάλωτοι 

στη φτώχεια, στις διακρίσεις και στον κοινωνικό αποκλεισμό. Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις της Στρατηγικής 

καλύπτουν προτεραιότητες πολιτικής όπως είναι η πρόσβαση σε βασικά αγαθά, η πρόσβαση σε υπηρεσίες 
υγείας και φροντίδας, η πρόσβαση στην κατάρτιση και στην απασχόληση. 

Το βασικότερο χρηματοδοτικό εργαλείο για την υλοποίηση της ΠΕΣΚΕ είναι το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της 

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΕΠ ΠΚΜ) 2014-2020, καθώς περισσότερα από 160 εκ. ευρώ θα αξιοποιη-
θούν για την υλοποίηση δράσεων ΕΚΤ που περιγράφονται στην ΠΕΣΚΕ. Η υλοποίηση της ΠΕΣΚΕ έχει ξεκινήσει 
από το 2016 και πληθώρα δράσεων κοινωνικού χαρακτήρα έχουν ενεργοποιηθεί και υλοποιούνται στο πλαί-
σιο του Άξονα Προτεραιότητας 9Β του ΕΠ ΠΚΜ. 



 

 

 

 


