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  Ολοκλήρωση ΕΠΑ 2007-2013 

 

- Επιλέξιμη περίοδος έως 31.12.2015  
- Ολοκλήρωση φυσικού και οικονομικού 

αντικειμένου 

- τόχος 

- Ολοκλήρωση διοικητικών διαδικασιών 

- Λειτουργία των έργων 

 

ΔΞΔΛΙΞΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟΤ ΔΠ 2007-2013 



ΠΟΡΟΙ ΝΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ ΠΔΡΙΟΓΟΤ (2014 – 2020)  
ΣΗΝ Π-ΑΜΘ 

Πεπιθεπειακψ Δπισειπηζιακψ Ππψγπαμμα Αναηολικήρ Μακεδονίαρ – Θπάκηρ 

2014 – 2020 (ΠΔΠ ΑΜΘ 2014 – 2020), εγκπίθηκε απψ ηην Δςπυπαφκή 

Δπιηποπή ζηιρ 18.12.2014 (C2014) 10174.  

Η ζςνολική σπημαηοδψηηζη ηος ππογπάμμαηορ ανέπσεηαι ζε  

507.739.340 € (ΔΣΠΑ + ΔΚΣ + Δθνική ςμμεηοσή)  

ενϊ ζςμπληπϊνεηαι με 69 εκαη. € πόποςρ από ηο Σαμείο ςνοσήρ για ηην 

ςλοποίηζη ζςγκεκπιμένυν έπγυν ηος Σομέα Πεπιβάλλονηορ.  

Παπάλληλα ςπάπσει δέζμεςζη και πποσυπάει η διαδικαζία ηηρ εξειδίκεςζηρ για 

εκσϊπηζη ηος 30% (80 εκαη. € έωρ 100 εκαη. €) ηυν πψπυν ηος Δςπυπαφκοω 

Γευπγικοω Σαμείος Ανάπηςξηρ (ΔΓΣΑΑ) ζηιρ Πεπιθέπειερ  



• Γωο είναι ηα βαζικά σαπακηηπιζηικά ηος 
ζσεδιαζμοω ηυν παπεμβάζευν (έπγυν / 
δπάζευν) ηηρ νέαρ ππογπαμμαηικήρ πεπιψδος 
(2014 - 2020): 

• Α) ηο ππϊηο σαπακηηπιζηικψ είναι ο ζςνολικόρ 
ζσεδιαζμόρ, δηλαδή ο ζσεδιαζμψρ με αναθοπά 
ζηο ζωνολο ηυν διαθέζιμυν σπημαηοδοηικϊν 
πηγϊν ηηρ ππογπαμμαηικήρ πεπιψδος 2014 - 
2020 (ΠΔΠ, Σομεακά, Γιαζςνοπιακά 
Ππογπάμμαηα) και  

• Β) και ηο δεωηεπο σαπακηηπιζηικψ αθοπά ζηο 
ζσεδιαζμψ με έμθαζη ζηα αποηελέζμαηα. 

ΠΟΡΟΙ ΝΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ ΠΔΡΙΟΓΟΤ (2014 – 2020)  
ΣΗΝ Π-ΑΜΘ 



• Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα «Ανηαγωνιζηικόηηηα, 
Δπισειπημαηικόηηηα και Καινοηομία» (π/ς 4,4 διρ 
€). Σο πολςηαμειακψ αςηψ ππψγπαμμα (ΔΣΠΑ και ΔΚΣ) 
σπημαηοδοηεί δπάζειρ και έπγα για ηην ενίζσςζη ηηρ 
Δπισειπημαηικψηηηαρ και ηηρ Έπεςναρ και Καινοηομίαρ. 

• Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα «Τποδομέρ 
Μεηαθοπών, Πεπιβάλλον και Αειθόπορ Ανάπηςξη» 
(π/ς 5,13 διρ €). Σο ππψγπαμμα θα είναι πολςηομεακψ 
και πολςηαμειακψ (ΔΣΠΑ και Σ..) και σπημαηοδοηεί 
μέζυ ηυν ηαμείυν αςηϊν κςπίυρ ηιρ βαζικέρ ςποδομέρ 
ηυν μεηαθοπϊν και ηος πεπιβάλλονηορ. 

• Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα «Ανάπηςξη 
Ανθπώπινος Γςναμικού, Δκπαίδεςζη και Για Βίος 
Μάθηζη» (π/ς 2,53 διρ €). Σο ππψγπαμμα θα είναι 
πολςηομεακψ και μονοηαμειακψ (ΔΚΣ). 

ΠΟΡΟΙ ΝΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ ΠΔΡΙΟΓΟΤ (2014 – 2020)  
ΣΟΜΔΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ 



• Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα «Μεηαππύθμιζη 
Γημόζιος Σομέα» (π/ς 454 εκαη. €) πεπιλαμβάνει 
δπάζειρ πος αποζκοποων ζηην ειζαγυγή 
μεηαππςθμίζευν μέζυ και νέυν ηεσνολογιϊν και 
πληποθοπικήρ ζηον Γημψζιο Σομέα. Σο ππψγπαμμα 
θα είναι πολςηομεακψ και πολςηαμειακψ (ΔΣΠΑ και 
ΔΚΣ). 

• Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα «Σεσνική Βοήθεια» (π/ς 
400 εκαη. €). 

• Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα «Αγποηική Ανάπηςξη» 
(π/ς 5,0 διρ €). Σο ππόγπαμμα θα είναι 
πολςηομεακό και μονοηαμειακό (ΔΓΣΑΑ). 

• Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα «Θάλαζζα και Αλιεία». 

• Ππόγπαμμα Γιαζςνοπιακήρ ςνεπγαζίαρ 
INTERREG Δλλάδα - Βοςλγαπία (π/ς 130 εκαη. €). 

ΠΟΡΟΙ ΝΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ ΠΔΡΙΟΓΟΤ (2014 – 2020)  
ΣΟΜΔΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ 



H ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΣΗ ΑΜΘ 
 

 

• εστιάζει στην αντιμετώπιση δύο μειζόνων προβλημάτων:  

– Το χαμηλό εισόδημα, που συνοδεύεται από υψηλή ανεργία και 

πρόσφατα από την επέλαση της φτώχειας, και 

– Την έντονη αποδιάρθρωση του παραγωγικού συστήματος. 

• αξιοποιεί, τη δυναμική που απορρέει από: 

– Τη σημαντική ακόμη (αν και φθίνουσα) παραγωγική βάση και του 

επενδεδυμένου κεφαλαίου. 

– Την αξιοποίηση του αργούντος φυσικού και πολιτιστικού 

κεφαλαίου. 

– Την αξιοποίηση της στρατηγικής γεωπολιτικής της θέσης. 
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ΣΗΝ Π-ΑΜΘ 



Σο όραμα της Περιφέρειας για τη νέα προγραμματική περίοδο:  

 

" αναςυγκρότθςθ του παραγωγικοφ προτφπου τθσ Περιφζρειασ, 

 ώςτε να μεταςχθματιςτεί ςε τουριςτικό προοριςμό αριςτείασ  

και ςθμαντικό βιομθχανικό πόλο,  

αξιοποιώντασ το ςυγκριτικό τθσ πλεονζκτθμα  

ςτο αγροδιατροφικό ςφμπλεγμα,  

το πλοφςιο ενδογενζσ τθσ δυναμικό,  

τθ γεωγραφικι τθσ κζςθ  

και προωκώντασ τθν κοινωνικι ςυνοχι με τθν κινθτοποίθςθ 

 υφιςταμζνων αλλά και νζων κοινωνικών ςυλλογικοτιτων" 
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  ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ  ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ  

ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ 

Η ΔΔ έσει ςιοθεηήζει ηην Έξςπνη Δξειδίκεςζη υρ ηο  

βαζικψ μεθοδολογικψ πλαίζιο ζσεδιαζμοω  

ηηρ αναπηςξιακήρ ζηπαηηγικήρ για ηην πεπίοδο 2014-

20 

Με ςτόχο τθν: 
- αποδοτικι χριςθ των πόρων των διαρκρωτικών ταμείων   
- αφξθςθ των ςυνεργειών μεταξφ διαφορετικών εκνικών, 
περιφερειακών και ευρωπαϊκών πολιτικών, κακώσ και 
μεταξφ δθμόςιων και ιδιωτικών επενδφςεων. 

τθ κεωρεί αρχικι προχπόκεςθ για τθν ζγκριςθ των επιχει-  
ρθςιακών προγραμμάτων, που υποςτθρίηουν επενδφςεισ,  
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 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ  ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ  ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ 

Εντοπιςμόσ μοναδικών χαρακτθριςτικών και ςυγκριτικών 
ανταγωνιςτικών πλεονεκτθμάτων κάκε Χώρασ -Περιφζρειασ 
και ζνα κοινό αναπτυξιακό όραμα για τθν αξιοποίθςι τουσ. 
 
Σετραπλι ζλικα 
Παραγωγικόσ,  ακαδθμαϊκόσ τομζασ, δθμόςια διοίκθςθ και 
κοινωνία πολιτών ςυνεργάηονται προσ λίγεσ, ιεραρχθμζνεσ 
δράςεισ, που υπθρετοφν το ςυγκεκριμζνο όραμα. 
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 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ  ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ  ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ,   

ΔΕΔΟΜΕΝΑ,  ΔΑΠΑΝΕ  ΓΙΑ  Ε&Α (2011) 

ςνολικέρ δαπάνερ Δ&Α υρ ππορ Πεπιθεπιακψ ΑΔΠ 

0,57 % 

                                                                ένανηι (2005)     

0,33 % ςνολικέρ καηά κεθαλή δαπάνερ Δ&Α και δαπάνερ απψ 

επισειπημαηικψ και κςβεπνηηικψ ηομέα ζηο καηϊηεπο 

25%   

Καηά κεθαλή δαπάνερ ζηην Σπιηοβάθμια Δκπαίδεςζη 

ζηο καηϊηεπο 25-50% ηυν εςπυπαφκϊν πεπιθεπειϊν.   

ΥΔΓΙΑΜΟ ΝΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ ΠΔΡΙΟΓΟΤ (2014 – 2020)  
ΣΗΝ Π-ΑΜΘ 



 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ  ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ  ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ 

ΔΕΔΟΜΕΝΑ,  ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ 

Αδςναμία εμπλοκήρ ζε δπαζηηπιψηηηερ Δ&Α, λψγυ : 

-   Aνεπάπκειαρ κονδςλίυν για αςηοχποζηήπιξη Δ&Α, 

-   Αποςζίαρ ζωγσπονυν επεςνηηικϊν δομϊν Καινοηομίαρ  

- Γιζηακηικψηηηα Δπιμεληηηπίυν και  

- Απνηηικψ επισειπημαηικψ κλίμα 

Λίγα αλλά θυηεινά παπαδείγμαηα ςτηλήρ επίδοζηρ ζε Δ&Α 

απψ επισειπήζειρ ηηρ Πεπιθέπειαρ με διακπίζειρ ζε 

καινοηψμα πποφψνηα/ςπηπεζίερ ζηο εξυηεπικψ. 
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 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ  ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ  ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ 

ΔΕΔΟΜΕΝΑ, ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ – ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ  ΣΟΜΕΑ 

Θεηικέρ διασπονικά ηάζειρ ζηην παπαγυγή νέαρ γνϊζηρ 

 
Ιζσςπέρ επιζηημονικέρ εξειδικεωζειρ 

Γαζολογία, Πεπιβάλλον, Δπιζηήμερ Μησανικοω, Τγεία 

Μοπιακή Βιολογία, Γενεηική, Γευπονία και Δκπαίδεςζη 

 
ηοισεία μοναδικψηηηορ ζε εθνικψ επίπεδο 

Μοπιακή Βιολογία, Γενεηική, Σεσν. Πεηπελαίος και Φςζ. 

Αεπίος 

 Ττηλή δςναμική η παποςζία ΔΚ ΑΘΗΝΑ  και ηος ΙΝΑΛΔ 
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ΣΟΤΡΙΜΟ - ΠΟΛΙΣΙΜΟ 

Ο ηοςπιζμψρ-πολιηιζμψρ παποςζίαζε ζημανηικέρ 

αςξηηικέρ ηάζειρ ανάπηςξηρ καηά ηα έηη 2012 και 2013 

και μεγαλωηεπη αωξηζη για ηο 2014 , γεγονψρ ηο οποίο 

κάνει μεγαλωηεπη ηην ανάγκη δημιοςπγίαρ ζσεηικϊν 

ςποδομϊν και δομϊν 
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 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ  ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ  ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ 



Σομείρ 

Πεπιθεπειακήρ 

εξειδίκεςζηρ 
 

Τποζσόμενοι – 

Αναδςόμενοι Σομείρ 

Σομείρ για 

μεηαζσημαηιζμό 

Υαμηλήρ 

ανηαγωνιζηικόηηηαρ,  

ζε αδπάνεια,  

σωπίρ πποοπηική 

Σομείρ 

Εκνικι                          Προτεραιότθτα 
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 ΑΓΡΟΓΙΑΣΡΟΦΙΚΟ  ΤΜΠΛΔΓΜΑ 

Εκνικι                          Προτεραιότθτα 
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Σομείρ για μεηαζσημαηιζμό Σομείρ Πεπιθεπειακήρ εξειδίκεςζηρ 

Τποζσόμενοι – Αναδςόμενοι Σομείρ Υωπίρ πποοπηική Σομείρ 

 ιτθρά - Ψυχανκι 

 Βαμβάκι 

 Καπνά (Μπαςμάσ) 

 Προϊόντα ηωϊκισ παραγωγισ 

 Θερμοκθπιακζσ καλλ. 

 Οπωροκθπευτικά 

 Ζαχαρότευτλα 

 Βιολειηοςπγικά 

ηπόθιμα 

 Ελαιοκαλλιζργεια 

 Ενεργειακά φυτά-βιομάηα 

 Τδατοκαλλιζργεια 
• Μεηάξι 

 

 Απωμαηικά & 

θαπμακεςηικά θςηά 

 Δενδροκαλλιζργιεσ 

 Αγροτοδαςοπονία 

 Σοπικοί Πυλώνεσ 
       Μζλι 
       Επ. Σταφφλια 
              Οινοποιεία 

 



 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ  ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ  ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ, ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ  ΤΣΗΜΑ  ΣΗ ΠΑΜΘ 2022 

Πυρινασ ΕξειδίκευςθσΠροσ Μεταςχθματιςμό;

Μειωμζνθ ανταγωνιςτικότθτα
Σε αδράνεια, χωρίσ προοπτικζσ

Υποςχόμενεσ περιοχζσ / αναδυόμενοι κλάδοι

Εκνικι Προτεραιότθτα
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•Τρόφιμα-ποτά

• Τουριςμόσ

• Οχιματα-λοιπόσ εξοπλιςμόσ μεταφορών

• Κλωςτοχφαντουργία-ζνδυςθ

Μεταποίθςθ-Τουριςμόσ

•Πλαςτικά-ελαςτικά

•Μθ μεταλλικά ορυκτά

• Μεταλλικά προϊόντα

• Ξφλο - χαρτί

• Ηλεκτρονικόσ / θλεκτρολογικόσ 
εξοπλιςμόσ

• Χθμικά-φάρμακα

• Ζπιπλα - Λοιπζσ μεταποιθτικζσ 
δραςτθριότθτεσ
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 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ  ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ  ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ, ΚΑΘΔΣΔ 

ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΔ 

1. Εκςυγχρονιςμόσ αγροδιατροφικοφ ςυμπλζγματοσ 
 Δθμιουργία-εξζλιξθ νζων ανταγωνιςτικών προϊόντων του αγροτικοφ    

τομζα και κλάδων τθσ μεταποίθςθσ που τροφοδοτοφνται από αυτόν 
Μείωςθ ειςροών ςτθν παραγωγι-εκμετάλλευςθ τεχνολογιών 
Μείωςθ περιβαλλοντικοφ αποτυπώματοσ 
 

2. Βελτίωςθ τθσ περιφερειακισ ΑΠΑ με αξιοποίθςθ καινοτομιών 
Διοικθτικζσ παρεμβάςεισ (χωροταξικόσ ςχεδιαςμόσ, αναδαςμοί, κλπ) 
Διαχείριςθ φυςικών πόρων 
Αναδιάρκρωςθ καλλιεργειών &λοιπών παραγωγικών κλάδων του τομζα 
Ενίςχυςθ ολοκλιρωςθσ αλυςίδασ αξίασ με οργανωςιακζσ καινοτομίεσ 

1οσ Πυλώνασ,  Μεταςχθματιςμόσ αγροδιατροφικοφ ςυμπλζγματοσ 
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 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ  ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ  ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ, ΚΑΘΔΣΔ 

ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΔ 

2ορ Πςλώναρ, Μεγέθςνζη και εμπέδυζη κλάδυν πεπιθ. 

οικονομίαρ 1. Ενίςχυςθ τθσ τεχνολογικά οδθγοφμενθσ προϊοντικισ ι διεργαςιακισ 
καινοτομίασ ςτισ 3 επιλεγμζνεσ ομάδεσ κλάδων: 

Πλαςτικά-ελαςτικά 
Φαρμακευτικζσ ουςίεσ, προϊόντα βιοτεχνολογίασ, κλπ 
Ηλεκτρονικά/θλεκτρολογικά προϊόντα/υπθρεςίεσ 

2. Παροχι κινιτρων για εγκατάςταςθ νζων παραγωγικών μονάδων ςτισ 
3 επιλεγμζνεσ ομάδεσ κλάδων 

3. Διεφρυνςθ του τουριςτικοφ προϊόντοσ μζςω οργανωτικών και 
προωκθτικών καινοτομιών   

Ολοκλιρωςθ φυςικοφ / πολιτιςτικοφ περιβάλλοντοσ και αγροδιατροφικοφ / 
βιοτεχνικοφ τομζα με τον τομζα τουριςμόσ/πολιτιςμόσ 

Δικτφωςθ με κλάδουσ που επθρεάηουν άμεςα το τουριςτικό προϊόν 
Ενίςχυςθ δικτφων και ολοκλθρωμζνων προγραμμάτων για τουριςτικοφσ 

προοριςμοφσ 
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 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ  ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ  ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ, ΚΑΘΔΣΔ 

ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΔ 
2ορ Πςλώναρ, Μεγέθςνζη και εμπέδυζη κλάδυν πεπιθ. 

οικονομίαρ 4. Ανάπτυξθ προωκθτικών καινοτομιών για τθν ενίςχυςθ του 
branding των μαρμάρων και τθ διεφρυνςθ των αγορών 

5. Προςζλκυςθ ι υποςτιριξθ επενδφςεων ςε επιχειριςεισ παροχισ 
υπθρεςιών που υπθρετοφν εμπεδωμζνουσ ι αναδυόμενουσ 
κλάδουσ τθσ περιφερειακισ οικονομίασ  

Πιςτοποίθςθ υπθρεςιών υγείασ ςε τρόφιμα, ςχεδιαςμόσ βιολειτουργικών 
προϊόντων 

ΤΠΕ με εφαρμογζσ ςε διάφορουσ κλάδουσ 
Βιομθχανικόσ ςχεδιαςμόσ 
Πιςτοποίθςθ βιομθχανικών προϊόντων 
Marketing αγροτικών προϊόντων 
Ειδικζσ μορφζσ τουριςμοφ 
Εξειδικευμζνεσ υπθρεςίεσ υγείασ 
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Βασικές συνιστώσες πολιτικής για την περίοδο 2014-2020   
 

• αγροτικός τομέας, σε άμεση συσχέτιση με τον τομέα της μεταποίησης 
αγροτικών προϊόντων. Η ΠΑΜΘ στοχεύει στην αναδιάρθρωση του 
πρωτογενή τομέα, ο οποίος αποτελεί τη βάση της οικονομίας της 

• τουρισμός, με έμφαση σε τομείς εναλλακτικού τουρισμού, με στόχο να 
ισχυροποιηθεί η θέση του συνολικού προσφερόμενου προϊόντος και να 
καταστεί η ΠΑΜΘ  « τουριστικός προορισμός αριστείας » 

• μεταποίηση, όπου η εκτεταμένη αποβιομηχάνιση της ΠΑΜΘ απαιτεί την 
αναδιάρθρωση του δευτερογενούς τομέα 

• ενέργεια. Η παραγωγή ενέργειας στην ΠΑΜΘ έχει πολλές προοπτικές 
ανάπτυξης, δεδομένων των πλούσιων πόρων της και αναμένεται να 
διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην ισχυροποίηση της θέσης της Π-
ΑΜΘ στον εθνικό και ευρύτερο χώρο. 

• ολοκλήρωση των διασυνδέσεων και των συνδυασμένων μεταφορών με 
στόχο η Π-ΑΜΘ, να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στον τομέα των 
διαπεριφερειακών συνδυασμένων μεταφορών και να αναδειχτεί ως 
κέντρο διαμετακόμισης - διακίνησης εμπορευμάτων της Βαλκανικής, 
Ανατολικοευρωπαϊκής και Ασιατικής ενδοχώρας. 
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  Βασικές συνιστώσες πολιτικής για την περίοδο 2014-2020 
 

•   αξιοποίηση, ανάδειξη και προστασία των φυσικών πόρων και 

πολιτιστικών πόρων. Η βασική προοπτική της ΠΑΜΘ βρίσκεται στον 

πλούτο των πόρων της. Πολιτισμός, φύση, ορυκτός πλούτος, ενέργεια, 

τοπίο είναι οι βασικοί άξονες που πρέπει να αλληλοσυμπληρώνονται και 

να οργανώνονται σε επιμέρους χωρικά και διαχειριστικά σχέδια.  

• ανάπτυξη της έρευνας και της καινοτομίας, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις 

της Στρατηγικής «Έξυπνης Εξειδίκευσης». Η έρευνα και η καινοτομία που 

παράγεται στα εκπαιδευτικά ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα της ΠΑΜΘ, 

μπορεί να αποτελέσει τη βάση που θα στηρίξει τους τομείς του Πυρήνα 

Περιφερειακής Εξειδίκευσης που χαρακτηρίζονται από υψηλή 

προτεραιότητα σε εθνικό επίπεδο και σημαντική συγκέντρωση δυνάμεων 

σε περιφερειακό επίπεδο 

• την ισχυροποίηση των αστικών κέντρων, σε όλα τα επίπεδα, με στόχο την 

αντιστροφή των τάσεων ενδοπεριφερειακής μετανάστευσης. 
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ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΠΟΡΩΝ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ  
ΠΔΠ ΑΜΘ (2014 – 2020) 

ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΠΟΡΩΝ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ ΠΔΠ ΑΜΘ 2014 - 2020
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Α.Π.1: Βεληίωζη ηηρ Ανηαγωνιζηικόηηηαρ ηηρ Σοπικήρ Οικονομίαρ

Α.Π.2: Βεληίωζη ηηρ Δλκςζηικόηηηα ηηρ Πεπιθέπειαρ ωρ Σόπος Δγκαηάζηαζηρ Δπισειπήζεων και Αηόμων

Α.Π.3: Τποδομέρ Ανάπηςξηρ Ανθπώπινος Γςναμικού και Δνίζσςζηρ Κοινωνικήρ ςνοσήρ

Α.Π.4: Ανάπηςξη Ανθπώπινων Πόπων και Κοινωνική ςνοσή 

Σεσνική Βοήθεια
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•Α.Π.  1. Βεληίωζη ηηρ ανηαγωνιζηικόηηηαρ  ηηρ 

ηοπικήρ οικονομίαρ μέζυ επενδωζευν ζε 

παπαγυγικοωρ ηομείρ ηηρ Π-ΑΜΘ, πος αναδεικνωονηαι 

απψ ηην Πεπιθεπειακή ηπαηηγική «Έξςπνηρ 

Δξειδίκεςζηρ» :  70,42   Μ€  
 



ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΔ ΓΡΑΔΙ & ΓΙΚΑΙΟΤΥΟΙ ΑΝΑ ΔΙΓΙΚΟ ΣΟΥΟ 

Πόροι 

8,00 εκατ. € 



ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΔ ΓΡΑΔΙ & ΓΙΚΑΙΟΤΥΟΙ ΑΝΑ ΔΙΓΙΚΟ ΣΟΥΟ 

Πόροι 

6,08 εκατ. € 



ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΔ ΓΡΑΔΙ & ΓΙΚΑΙΟΤΥΟΙ ΑΝΑ ΔΙΓΙΚΟ ΣΟΥΟ 

Πόροι 

4,00 εκατ. € 



ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΔ ΓΡΑΔΙ & ΓΙΚΑΙΟΤΥΟΙ ΑΝΑ ΔΙΓΙΚΟ ΣΟΥΟ 

Πόροι 

23,00 εκατ. € 



ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΔ ΓΡΑΔΙ & ΓΙΚΑΙΟΤΥΟΙ ΑΝΑ ΔΙΓΙΚΟ ΣΟΥΟ 

Πόροι 

16,77 εκατ. € 



ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΔ ΓΡΑΔΙ & ΓΙΚΑΙΟΤΥΟΙ ΑΝΑ ΔΙΓΙΚΟ ΣΟΥΟ 

Πόροι 

12,50 εκατ. € 


