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ΤΝΣΟΜΟ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΝΔΡΓΔΙΧΝ  

ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ KEΠΑ-ΑΝΔΜ 
A’ EΞΑΜΗΝΟΤ 2011 (1/1/2001-30/6/2011)  

 

 

 

1. ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΙΚΟ ΔΡΓΟ 
 
Καηά ηο Α’ εξάμηνο ηος 2011 αςξήθηκε ζημανηικά ηο διασειπιζηικό έπγο 
ηηρ  ΚΔΠΑ-ΑΝΔΜ υρ εηαίπος ηος ΔΦΔΠΑΔ για ηο ΔΠΑΝ ΙΙ. ςγκεκπιμένα: 
  
 Αλέιαβε ηε δηαρείξηζε ησλ πξνγξακκάησλ «Δμσζηξέθεηα-

Αληαγσληζηηθόηεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ», «Πξάζηλνο Σνπξηζκόο» θαη «Νέα 
Καηλνηνκηθή Δπηρεηξεκαηηθόηεηα» ηα νπνία πξνθεξύρζεθαλ ζηελ ελ ιόγσ 
πεξίνδν  γηα ηηο Πεξηθέξεηεο ηεο Κεληξηθήο θαη Γπηηθήο Μαθεδνλίαο. 

 Οινθιεξώζεθε ε αμηνιόγεζε θαη ε έθδνζε ησλ απνθάζεσλ έληαμεο θαη 
ρξεκαηνδόηεζεο ησλ πξάμεσλ (έξγσλ) ησλ Γηθαηνύρσλ ζην πξόγξακκα 
«Πξάζηλε Δπηρείξεζε 2010». 

 Οινθιεξώζεθε ε ππνβνιή ησλ πξνηάζεσλ ζην πξόγξακκα «Μεηαπνίεζε 
ζηηο Νέεο πλζήθεο» θαζώο θαη ε ηερληθή θαη νηθνλνκηθή αμηνιόγεζε από 
ηνπο αμηνινγεηέο. 

 Οινθιεξώζεθε ε δηαδηθαζία ππνβνιώλ ησλ θαθέισλ ππνςεθηόηεηαο ζην 
πξόγξακκα «Δμσζηξέθεηα-Αληαγσληζηηθόηεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ». 

 Πξνδεκνζηεύηεθαλ νη Οδεγνί ησλ Πξνγξακκάησλ «Δλαιιαθηηθόο 
Σνπξηζκόο» θαη «Δλίζρπζε Υεξζαίσλ Οδηθώλ Δκπνξεπκαηηθώλ 
Μεηαθνξώλ» ηα νπνία κέρξη ζήκεξα δελ έρνπλ πξνθεξπρζεί επηζήκσο 
κεηά ηε ιήμε ηεο δεκόζηαο δηαβνύιεπζεο γηα ην πεξηερόκελό ηνπο. 

 
 
2. ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ-ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ 
 
 
Με βάζη ηο διασειπιζηικό έπγο ηηρ ΚΔΠΑ-ΑΝΔΜ οι ενέπγειερ 
δημοζιόηηηαρ και πληποθόπηζηρ πος ςλοποιήθηκαν ζηο παπόν 
εξάμηνο είσαν ηοςρ εξήρ ζηόσοςρ ανάλογα με ηη θάζη εξέλιξηρ ηος 
ππογπάμμαηορ: 
 
 
Α. ΣΑΓΙΟ ΠΡΟΓΗΜΟΙΔΤΗ 

 

 Δλεκέξσζε κειώλ ΚΔΠΑ-ΑΝΔΜ γηα ηελ πξνδεκνζίεπζε ησλ 

πξνγξακκάησλ. 

 Δλεκέξσζε ησλ ΜΜΔ. 
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Β. ΣΑΓΙΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ  
 

 Πξνβνιή έθαζηνπ πξνγξάκκαηνο σο ζπζηαηηθό ζηνηρείν 

αληαγσληζηηθόηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ. 

 Δλεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ/ππνςεθίσλ επελδπηώλ γηα ην 

πεξηερόκελν ηνπ θάζε πξνγξάκκαηνο.  

 Κάιπςε ηνπ δηαζέζηκνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα ηηο 

Πεξηθέξεηεο ηεο Κεληξηθήο θαη Γπηηθήο Μαθεδνλίαο. 

 Τπνβνιή πνηνηηθώλ πξνηάζεσλ πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζεί ν δηαζέζηκνο 

πξνϋπνινγηζκόο. 

 Πξνβνιή ηνπ ΔΠΑΝ ΗΗ σο βαζηθνύ εξγαιείνπ ρξεκαηνδόηεζεο ησλ 

επηρεηξήζεσλ γηα ηε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθόηεηάο ηνπο. 

 Πξνβνιή ηνπ ΔΦΔΠΑΔ σο αμηόπηζηνπ θνξέα δηαρείξηζεο πξνγξακκάησλ. 

 Πξνβνιή ΚΔΠΑ-ΑΝΔΜ σο θνξέα δηαρείξηζεο πςεινύ θύξνπο όπνπ ζε 

ζπλεξγαζία κε ηα Δπηκειεηήξηα ηεο Κεληξηθήο θαη Γπηηθήο Μαθεδνλίαο θαη 

ηελ ΑΝΚΟ παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο κε δηαθάλεηα, 

απνηειεζκαηηθόηεηα, ηαρύηεηα, θαη επειημία.  

 

 

Γ. ΣΑΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ  

 

 Γηαζθάιηζε δηαθάλεηαο, ηαρύηεηαο θαη απνηειεζκαηηθόηεηαο ζρεηηθώλ 

δηαδηθαζηώλ  

 Πξνβνιή δηαδηθαζηώλ  

 

 

Γ. ΣΑΓΙΟ ΔΝΣΑΞΗ  

 Δλεκέξσζε ππνςεθίσλ γηα ηα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιόγεζεο ηνπ 

θαθέινπ ππνςεθηόηεηάο ηνπο 

 Πξνβνιή απνηειεζκάησλ ζηα ΜΜΔ. 

 

 

Ζ επισειπηζιακή ςλοποίηζη ησλ παξαπάλσ ελεξγεηώλ από ηελ Κεληξηθή 

Γνκή θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηεο ΚΔΠΑ-ΑΝΔΜ ζηα Δπηκειεηήξηα ηεο Κεληξηθήο 

θαη Γπηηθήο Μαθεδνλίαο πεξηειάκβαλε : 

 

  Καηασυπήζειρ ζε εθεκεξίδεο (νη θαηαρσξήζεηο έδξαζαλ 
ζπκπιεξσκαηηθά ζηηο θαηαρσξήζεηο πνπ δεκνζηεύηεθαλ κε επζύλε ηνπ 
ΔΦΔΠΑΔ θαη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο-ΤΠΑΑΝ). 

  
 Ανάπηηζη ηεο πξνθήξπμεο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ησλ ζπλνδεπηηθώλ ηνπ 

εληύπσλ ζηo δηαδηθηπαθό ηόπν (ιζηοζελίδα) ηεο ΚΔΠΑ-ΑΝΔΜ, θαη ησλ 
εηαίξσλ(κειώλ) ηεο. 
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 Δπιζηολέρ ζηα κέιε ηεο ΚΔΠΑ-ΑΝΔΜ γηα ηελ πξνβνιή έθαζηεο 

πξνθήξπμεο πξνγξάκκαηνο θαη ζύζηαζε ζε απηνύο γηα ηελ ελεκέξσζε 
ησλ κειώλ ηνπο πνπ ηθαλνπνηνύλ ηνπο αληηθεηκεληθνύο ζθνπνύο ηνπ 
πξνγξάκκαηνο (π.ρ κέζσ πεξηνδηθώλ πνπ ηπρόλ εθδίδνπλ, κε ειεθηξνληθή 
αιιεινγξαθία, θ.ι.π.) 

 
 Γιοπγάνυζη εκδηλώζευν ζε ηνπηθό θαη πεξηθεξεηαθό επίπεδν.  
 
 Γιανομή ηυν ενηύπυν/έκδοζη πεπίλητηρ πποκήπςξηρ κάθε  

ππογπάμμαηορ ζηα κέιε ηεο ΚΔΠΑ-ΑΝΔΜ γηα δηαλνκή ζηηο επηρεηξήζεηο 
ηεο πεξηνρήο ηνπο. 

 
 Ανακοινώζειρ/Γεληία Σύπος/ Αθιεπώμαηα/ ςνενηεύξειρ ζε 

ΜΜΔ/πλεληεύμεηο Σύπνπ ζε θεληξηθό θαη ηνπηθό επίπεδν ζε ζπλεξγαζία 
κε ηα κέιε ηεο ΚΔΠΑ-ΑΝΔΜ. 

 
 Γιανομή ηςσόν θςλλαδίυν έθδνζεο ηεο ΔΤΓ/ΔΠΑΔ ή ησλ Αλαζεηνπζώλ 

Αξρώλ ζηηο επηρεηξήζεηο  ηεο Κεληξηθήο θαη Γπηηθήο Μαθεδνλίαο 
 

 ςνανηήζειρ με επισειπήζειρ για εξαηομικεςμένη ςποζηήπιξη γηα ηελ 
ππνβνιή ηνπ επελδπηηθνύ ηνπο ζρεδίνπ ζην πιαίζην κίαο αλνηθηήο 
πξνθήξπμεο  

 
 
Παξάιιεια ην παξόλ εμάκελν πινπνηήζεθαλ ζε οπγανυηικό επίπεδο νη 
θάησζη ελέξγεηεο : 
 
 Αλαλέσζε ηεο ηζηνζειίδαο ηεο ΚΔΠΑ-ΑΝΔΜ ζε θαζεκεξηλή βάζε. 

Μάιηζηα ζην παξόλ ρξνληθό δηάζηεκα ε ηζηνζειίδα ηεο ΚΔΠΑ-ΑΝΔΜ 
επεθηάζεθε θαη ζηα Αγγιηθά παξέρνληαο ζε θαζεκεξηλή βάζε ελεκέξσζε 
γηα πξνγξάκκαηα ρξεκαηνδόηεζεο απεπζείαο από ηελ Δ.Δ. Ζ 
επηζθεςηκόηεηα ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ ΚΔΠΑ παξνπζηάδεη ζπλερή αύμεζε 
θαζώο θαη δπλακηθή παξνπζία ζηηο επηινγέο ησλ ππνςεθίσλ επελδπηώλ. 
  

 Σξεηο (3) ζπλαληήζεηο κε ηνπο ζπλεξγάηεο ηεο ΚΔΠΑ-ΑΝΔΜ ζε ζέκαηα 
δεκνζηόηεηαο θαη πιεξνθόξεζεο, ζηα Δπηκειεηήξηα ησλ Ννκώλ ηεο 
Κεληξηθήο θαη Γπηηθήο Μαθεδνλίαο κε ζθνπό ηνλ πξνγξακκαηηζκό θαη ηνλ 
απνινγηζκό ησλ ελεξγεηώλ δεκνζηόηεηαο θαη πιεξνθόξεζεο γηα ηα 
πξνγξάκκαηα ηνπ ΔΠΑΝ ΗΗ πνπ δηαρεηξίδεηαη ε ΚΔΠΑ-ΑΝΔΜ κέζσ ηνπ 
ΔΦΔΠΑΔ.  

 
 Δκπινπηηζκόο ηνπ θεληξηθνύ stand ηνπ Φνξέα κε έληππν θαη ελεκεξσηηθό 

πιηθό. 
 
 Δλεκέξσζε επηρεηξήζεσλ, ζπκβνύισλ επηρεηξήζεσλ θαη θνξέσλ γηα ηηο 

αλνηθηέο πξνθεξύμεηο ηνπ ΔΠΑΝ ΗΗ. 
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3. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ 
 
3.1 Γενικά 
 
Σα απνηειέζκαηα(βιέπε ζπλεκκέλν παξάξηεκα) από ηηο ππνβνιέο ησλ 
πξνηάζεσλ πνπ ππνβιήζεθαλ ζην πιαίζην ησλ πξνθεξύμεσλ ησλ 
πξνγξακκάησλ «Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο», «Δμσζηξέθεηα-
Αληαγσληζηηθόηεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ», «Πξάζηλνο Σνπξηζκόο» ηνπ ΔΠΑΝ ΗΗ, 
είλαη ηδηαίηεξα ελζαξξπληηθά θαη ηεθκεξηώλνπλ ηηο ζεκαληηθέο πξνζπάζεηεο 
πνπ θαηεβιήζεζαλ ηόζν ζε επίπεδν θεληξηθήο δνκήο όζν θαη επίπεδν κειώλ 
ηεο ΚΔΠΑ-ΑΝΔΜ ζηελ πξνβνιή ησλ ελ ιόγσ πξνγξακκάησλ. Βέβαηα ζε 
κεγάιν βαζκό ν ηειηθόο αξηζκόο ησλ  ππνβιεζεηζώλ πξνηάζεσλ (επελδπηηθά 
ζρέδηα) ζε έλα πξόγξακκα εμαξηάηαη ζε ζεκαληηθό βαζκό από ην 
πεξηερόκελν ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη από ην βαζκό εκπινθήο ηεο ππεξεζίαο 
ηνπ αξκόδηνπ Τπνπξγείνπ ζηηο δηαδηθαζίεο πξνβνιήο ηνπ. 
 
Δπίζεο ζην πιαίζην ηεο εηδηθήο δξάζεο «Πξάζηλε Δπηρείξεζε 2010», είρακε 
10 εληάμεηο έξγσλ.  
 
Αλαιπηηθόηεξα : 
 

 ην πξόγξακκα «Μεηαποίηζη ζηιρ Νέερ ςνθήκερ» θαιύθζεθε πιήξσο ε 
δηαζέζηκε δεκόζηα δαπάλε ηνπ πξνγξάκκαηνο. πλνιηθά θαηαηέζεθαλ 627 
επελδπηηθά ζρέδηα (πξνηάζεηο)  ζπλνιηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ   
€158.409.164,89 θαη ζπλνιηθήο αηηνύκελεο δεκόζηαο δαπάλεο 
€69.528.355,05.  

  Γηα ηελ Πεξηθέξεηα ηεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο ππνβιήζεθαλ ηειηθά  552 
επελδπηηθά ζρέδηα (πξνηάζεηο) ζπλνιηθνύ 
πξνϋπνινγηζκνύ  € 138.845.931,01 θαη ζπλνιηθήο αηηνύκελεο δεκόζηαο 
δαπάλεο € 60.104.047,05 ελώ γηα ηελ Πεξηθέξεηα ηεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο 
ππνβιήζεθαλ ηειηθά 75 επελδπηηθά ζρέδηα (πξνηάζεηο) ζπλνιηθνύ 
πξνϋπνινγηζκνύ  €19.563.233,88 θαη ζπλνιηθήο αηηνύκελεο δεκόζηαο 
δαπάλεο €9.424.308,00. 

  Ο αξρηθόο δηαζέζηκνο πξνϋπνινγηζκόο ηεο δεκόζηαο δαπάλεο αλεξρόηαλ 
ζε 60 εθ. επξώ γηα ηελ Πεξηθέξεηα ηεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο θαη 5 εθ. επξώ 
γηα ηελ Πεξηθέξεηα ηεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο. 

  Με βάζε ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα πξνθύπηεη όηη ζηελ Πεξηθέξεηα ηεο 
Γπηηθήο Μαθεδνλίαο ζε επίπεδν ππνβνιώλ είραλ ππεξθάιπςε ηνπ 
δηαζέζηκνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηεο δεκόζηαο δαπάλεο θαηά 99% θαη γηα ηελ 
Κεληξηθή Μαθεδνλία θαηά 0,2%.  

 ην πξόγξακκα «Δξυζηπέθεια-Ανηαγυνιζηικόηηηα ηυν Δπισειπήζευν» 
θαηαηέζεθαλ  254 θάθεινη ππνςεθηόηεηαο(επελδπηηθά ζρέδηα)  κε  ζπλνιηθό 
αηηνύκελν πξνϋπνινγηζκό € 37.680.770,00 θαη ζπλνιηθή αηηνύκελε δεκόζηα 
δαπάλε €17.274,319.65. 
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  Γηα ηελ Πεξηθέξεηα ηεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο ηειηθώο 
ππεβιήζεζαλ 215 θάθεινη ππνςεθηόηεηαο (πξνηάζεηο) ζπλνιηθνύ 
πξνϋπνινγηζκνύ  €31.700,233,00 θαη ζπλνιηθήο αηηνύκελεο δεκόζηαο 
δαπάλεο € 14.477.374,65 ελώ γηα ηελ Πεξηθέξεηα ηεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο 
ππνβιήζεθαλ ηειηθώο 40 θάθεινη ππνςεθηόηεηαο (πξνηάζεηο) ζπλνιηθνύ 
επηιέμηκνπ πξνϋπνινγηζκνύ  € 5.980.537,00 θαη ζπλνιηθήο αηηνύκελεο 
δεκόζηαο δαπάλεο €2.796.945,00. 

  Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη ε ζπλνιηθή αηηνύκελε δεκόζηα δαπάλε ζηηο 
Πεξηθέξεηεο ηεο Κεληξηθήο θαη Γπηηθήο Μαθεδνλίαο ηόζν ζην ζύλνιν ησλ 
δύν Πεξηθεξεηώλ όζν θαη μερσξηζηά αλά Πεξηθέξεηα ππεξθαιύθζεθε ζε 
ζρέζε κε ηελ αξρηθή δηαζέζηκε δεκόζηα δαπάλε. Δηδηθόηεξα γηα ηελ 
Πεξηθέξεηα ηεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο ε αύμεζε αλέξρεηαη ζε ζρεδόλ 50% 
(αξρηθή δηαζέζηκε δεκόζηα δαπάλε : €8.600,000), ελώ γηα ηελ Πεξηθέξεηα 
ηεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο ζε 300% (αξρηθή δηαζέζηκε δεκόζηα δαπάλε : 
€900.000). 

 
 ην πξόγξακκα «Ππάζινορ Σοςπιζμόρ» ππνβιήζεθαλ ζε έληππε κνξθή 
61 θάθεινη ππνςεθηόηεηαο (επελδπηηθά ζρέδηα) ζε έληππε κνξθή, όζεο θαη 
νη ειεθηξνληθέο ππνβνιέο, από ηζάξηζκεο Μηθξνκεζαίεο Δπηρεηξήζεηο ησλ 
Πεξηθεξεηώλ ηεο Κεληξηθήο θαη Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, ζπλνιηθνύ αηηνύκελνπ 
πξνϋπνινγηζκνύ €7.112.781,62  θαη ζπλνιηθήο αηηνύκελεο δεκόζηαο 
δαπάλεο € 2.845.112,65. 

  Δηδηθόηεξα γηα ηελ Πεξηθέξεηα ηεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο ππνβιήζεθαλ 52 
θάθεινη ππνςεθηόηεηαο(επελδπηηθά ζρέδηα) ζε έληππε κνξθή, ζπλνιηθνύ 
αηηνύκελνπ πξνϋπνινγηζκνύ  €5.333.897,00 θαη ζπλνιηθήο αηηνύκελεο 
δεκόζηαο δαπάλεο € 2.133.558,80, ελώ γηα ηελ Πεξηθέξεηα ηεο Γπηηθήο 
Μαθεδνλίαο ππνβιήζεθαλ 9 θάθεινη ππνςεθηόηεηαο(επελδπηηθά ζρέδηα) ζε 
έληππε κνξθή, ζπλνιηθνύ αηηνύκελνπ πξνϋπνινγηζκνύ  €1.778.884,62 θαη 
ζπλνιηθήο αηηνύκελεο δεκόζηαο δαπάλεο €711.553,85.  

  Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη ζηελ Πεξηθέξεηα ηεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο 
ππεξθαιύθζεθε ε νξηδόκελε ζηνλ Οδεγό ηνπ Πξνγξάκκαηνο δηαζέζηκε 
δεκόζηα δαπάλε (ππνβιεζείζα δεκόζηα δαπάλε 2,2 εθ. επξώ έλαληη 
δηαζέζηκεο δεκόζηαο δαπάλεο πεξίπνπ 1,6 εθ επξώ). 

 
 ην πξόγξακκα «Ππάζινη Δπισείπηζη 2010» εγθξίζεθαλ γηα πινπνίεζε 
10 έξγα (επελδπηηθά ζρέδηα) ζπλνιηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ € 1.715.902,99 θαη 
ζπλνιηθήο αηηνύκελεο δεκόζηαο δαπάλεο € 660.550,55.  

 
Δηδηθόηεξα γηα ηελ Πεξηθέξεηα ηεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο εγθξίζεθαλ γηα 
πινπνίεζε 8 θάθεινη έξγα (επελδπηηθά ζρέδηα) ζπλνιηθνύ 
πξνϋπνινγηζκνύ  € 1.317.302,99 θαη ζπλνιηθήο δεκόζηαο δαπάλεο € 
501.110,55, ελώ γηα ηελ Πεξηθέξεηα ηεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο εγθξίζεθαλ 2 
πξνηάζεηο (επελδπηηθά ζρέδηα) ζπλνιηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ  € 398.600,00 
θαη ζπλνιηθήο δεκόζηαο δαπάλεο € 159.440,00 
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Παξά ηα παξαπάλσ ζεηηθά απνηειέζκαηα, νη πξνζπάζεηεο ζα πξέπεη λα 
ζπλερηζζνύλ κε κεγαιύηεξε έληαζε θαζώο ζε νξηζκέλνπο λνκνύο ν αξηζκόο 
ηεο ππνβνιήο ησλ πξνηάζεσλ ππνιείπεηαη ζε ζρέζε κε ηνλ αξηζκό ησλ 
επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζε απηνύο, ελώ θαη νη ελέξγεηεο πνπ 
έρνπλ πινπνηεζεί παξνπζηάδνπλ ζε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο αμηνζεκείσηα 
ρξνληθά θελά. 
 
 
3.2 Μεηπήζιμα Αποηελέζμαηα  
 
3.2.1 Ανά Πεπιθέπεια και Ππόγπαμμα 
 
 
α) ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ 
 

Α.1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΙΝΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ 2010 

1 Καηαρσξήζεηο επί πιεξσκή 
ζηα ΜΜΔ (έγθξηζε 
επελδπηηθώλ ζρεδίσλ) 

- 

2 Έθδνζε Γειηίσλ Σύπνπ γηα 
όιεο ηηο θάζεηο ηνπ 
πξνγξάκκαηνο (έληαμε 
επελδπηηθώλ ζρεδίσλ) 

1 

3 Αξηζκόο Γεκνζηεύζεσλ 
Γειηίσλ Σύπνπ (έληαμε 
επελδπηηθώλ ζρεδίσλ) 

2 

 
 

Α.2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΟΙΗΗ ΣΙ ΝΔΔ ΤΝΘΗΚΔ 

1 Καηαρσξήζεηο επί πιεξσκή 
ζηα ΜΜΔ (ππνβνιή 
πξνηάζεσλ) 

4 

2 Έθδνζε Γειηίσλ Σύπνπ γηα 
όιεο ηηο θάζεηο ηνπ 
πξνγξάκκαηνο (ππνβνιή 
πξνηάζεσλ) 

2 

3 Αξηζκόο Γεκνζηεύζεσλ 
Γειηίσλ Σύπνπ 

3 

5 πλεληεύμεηο (ξαδηόθσλν, 
ηειεόξαζε, εθεκεξίδα, 
ηnternet,…) & πλεληεύμεηο 
ηύπνπ ζηα ΜΜΔ 

2 

6 Αθηεξώκαηα ζηα ΜΜΔ 
(απνζηνιή ζηνηρείσλ από 
ΚΔΠΑ-ΑΝΔΜ) 

1 
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Α.3 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΙΝΟ ΣΟΤΡΙΜΟ 

1 Καηαρσξήζεηο επί πιεξσκή 
ζηα ΜΜΔ (πξνθήξπμε, 
ελεκέξσζε, παξάηαζε, 

εθδήισζε, ππνβνιή 
πξνηάζεσλ) 

16 

2 Έθδνζε Γειηίσλ Σύπνπ γηα 
όιεο ηηο θάζεηο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο θαη ηηο 
εθδειώζεηο 

34 

3 Αξηζκόο Γεκνζηεύζεσλ 
Γειηίσλ Σύπνπ 

115 

4 Δλεκεξσηηθέο Δθδειώζεηο 
(επηρεηξήζεηο, 

ζπκβνύινπο,..) 

9 

5 πλεληεύμεηο (ξαδηόθσλν, 
ηειεόξαζε, εθεκεξίδα, 

ηnternet,…) & πλεληεύμεηο 
ηύπνπ ζηα ΜΜΔ 

11 

6 Αθηεξώκαηα ζηα ΜΜΔ 
(απνζηνιή ζηνηρείσλ από 

ΚΔΠΑ-ΑΝΔΜ) 

3 

6 Αξηζκόο εληύπσλ πνπ 
εθδόζεθαλ 

 

5 

7 Αξηζκόο δεκνζηεύζεσλ ζε 
πεξηνδηθά ησλ 

Δπηκειεηεξίσλ/Φνξέσλ 
κειώλ ηνπ εηαίξνπ 

2 

8 Eπηζηνιέο, news 
letters,sms ζε επηρεηξήζεηο, 

ζπκβνύινπο, θνξείο,….. 

20 

9 πκκεηνρή ζε ζπλέδξηα, 
εθζέζεηο 

- 

10 πλαληήζεηο κε θνξείο γηα 
ηελ πξνώζεζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο 

1 

11 Δμαηνκηθεπκέλεο 
ζπλαληήζεηο κε 

επηρεηξήζεηο 

- 
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Α.4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΞΧΣΡΔΦΔΙΑ-ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ 
ΣΧΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ» 

1 Καηαρσξήζεηο επί  
πιεξσκή ζηα ΜΜΔ 

(πξνθήξπμε, ελεκέξσζε, 
παξάηαζε, εθδήισζε, 
ππνβνιή πξνηάζεσλ) 

53 

2 Έθδνζε Γειηίσλ Σύπνπ γηα 
όιεο ηηο θάζεηο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο θαη ηηο 
εθδειώζεηο 

32 

3 Αξηζκόο Γεκνζηεύζεσλ 
Γειηίσλ Σύπνπ 

136 

4 Δλεκεξσηηθέο Δθδειώζεηο 
(επηρεηξήζεηο, 

ζπκβνύινπο,..) 
 

8 

5 πλεληεύμεηο (ξαδηόθσλν, 
ηειεόξαζε, εθεκεξίδα, 

ηnternet,…) & πλεληεύμεηο 
ηύπνπ ζηα ΜΜΔ 

11 

6 Αθηεξώκαηα ζηα ΜΜΔ 
(απνζηνιή ζηνηρείσλ από 

ΚΔΠΑ-ΑΝΔΜ) 

3 

6 Αξηζκόο εληύπσλ πνπ 
εθδόζεθαλ 

 

11 

7 Αξηζκόο δεκνζηεύζεσλ ζε 
πεξηνδηθά ησλ 

Δπηκειεηεξίσλ/Φνξέσλ 
κειώλ ηνπ εηαίξνπ 

5 

8 Eπηζηνιέο, news 
letters,sms ζε επηρεηξήζεηο, 

ζπκβνύινπο, θνξείο,….. 
Έθδνζε ειεθηξνληθήο 

ελεκέξσζεο 

46 

9 πκκεηνρή ζε ζπλέδξηα, 
εθζέζεηο 

2 

10 πλαληήζεηο κε θνξείο γηα 
ηελ πξνώζεζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο 

1 

11 Δμαηνκηθεπκέλεο 
ζπλαληήζεηο κε 

επηρεηξήζεηο 

2 
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Α.5  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΝΔΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΚΗ 
ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» 

 

1 Καηαρσξήζεηο επί πιεξσκή 
ζηα ΜΜΔ (πξνθήξπμε, 
ελεκέξσζε, παξάηαζε, 
εθδήισζε, ππνβνιή 
πξνηάζεσλ) 

13 

2 Έθδνζε Γειηίσλ Σύπνπ γηα 
όιεο ηηο θάζεηο ηνπ 
πξνγξάκκαηνο θαη ηηο 
εθδειώζεηο 

2 

3 Αξηζκόο Γεκνζηεύζεσλ 
Γειηίσλ Σύπνπ 

8 

4  Δλεκεξσηηθέο Δθδειώζεηο 
(επηρεηξήζεηο, 
ζπκβνύινπο,..)  
 

- 

5 πλεληεύμεηο (ξαδηόθσλν, 
ηειεόξαζε, εθεκεξίδα, 
ηnternet,…) & πλεληεύμεηο 
ηύπνπ ζηα ΜΜΔ 

2 

6 Αθηεξώκαηα ζηα ΜΜΔ 
(απνζηνιή ζηνηρείσλ από 
ΚΔΠΑ-ΑΝΔΜ) 

- 

6 Αξηζκόο εληύπσλ πνπ 
εθδόζεθαλ  
 

6 

7 Αξηζκόο δεκνζηεύζεσλ ζε 
πεξηνδηθά ησλ 
Δπηκειεηεξίσλ/Φνξέσλ 
κειώλ ηνπ εηαίξνπ 

- 

8 Eπηζηνιέο, news 
letters,sms ζε επηρεηξήζεηο, 
ζπκβνύινπο, θνξείο,….. 

3 

9 πκκεηνρή ζε ζπλέδξηα, 
εθζέζεηο 

- 

10 πλαληήζεηο κε θνξείο γηα 
ηελ πξνώζεζε ηνπ 
πξνγξάκκαηνο 

- 

11 Δμαηνκηθεπκέλεο 
ζπλαληήζεηο κε 
επηρεηξήζεηο  

- 
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Β) ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ 
 

 

Β1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΙΝΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ 2010 

1 Καηαρσξήζεηο επί πιεξσκή 
ζηα ΜΜΔ (έγθξηζε επελδπηηθώλ 
ζρεδίσλ) 

1 

 

Β2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΙΝΟ ΣΟΤΡΙΜΟ 

1 Καηαρσξήζεηο επί πιεξσκή 
ζηα ΜΜΔ (πξνθήξπμε, 
ελεκέξσζε, παξάηαζε, 
εθδήισζε, ππνβνιή 
πξνηάζεσλ) 

7 

2 Έθδνζε Γειηίσλ Σύπνπ γηα 
όιεο ηηο θάζεηο ηνπ 
πξνγξάκκαηνο θαη ηηο 
εθδειώζεηο 

9 

3 Αξηζκόο Γεκνζηεύζεσλ 
Γειηίσλ Σύπνπ 

9 

4  Δλεκεξσηηθέο Δθδειώζεηο 
(επηρεηξήζεηο, ζπκβνύινπο,..)  
 

- 

5 πλεληεύμεηο (ξαδηόθσλν, 
ηειεόξαζε, εθεκεξίδα, 
ηnternet,…) & πλεληεύμεηο 
ηύπνπ ζηα ΜΜΔ 

 

6 Αθηεξώκαηα ζηα ΜΜΔ 
(απνζηνιή ζηνηρείσλ από 
ΚΔΠΑ-ΑΝΔΜ) 

- 

6 Αξηζκόο εληύπσλ πνπ 
εθδόζεθαλ  
 

2 

7 Αξηζκόο δεκνζηεύζεσλ ζε 
πεξηνδηθά ησλ 
Δπηκειεηεξίσλ/Φνξέσλ 
κειώλ ηνπ εηαίξνπ 

1 

8 Eπηζηνιέο, news letters,sms 
ζε επηρεηξήζεηο, ζπκβνύινπο, 
θνξείο,….. 

2 

9 πκκεηνρή ζε ζπλέδξηα, 
εθζέζεηο 

- 

10 πλαληήζεηο κε θνξείο γηα 
ηελ πξνώζεζε ηνπ 
πξνγξάκκαηνο 

1 

11 Δμαηνκηθεπκέλεο ζπλαληήζεηο 
κε επηρεηξήζεηο  

- 
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Β3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΞΧΣΡΔΦΔΙΑ-ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΧΝ 
ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ» 

1 Καηαρσξήζεηο επί 
πιεξσκή ζηα ΜΜΔ 
(πξνθήξπμε, ελεκέξσζε, 
παξάηαζε, εθδήισζε, 
ππνβνιή πξνηάζεσλ) 

7 

2 Έθδνζε Γειηίσλ Σύπνπ 
γηα όιεο ηηο θάζεηο ηνπ 
πξνγξάκκαηνο θαη ηηο 
εθδειώζεηο 

14 

3 Αξηζκόο Γεκνζηεύζεσλ 
Γειηίσλ Σύπνπ 

38 

4 Δλεκεξσηηθέο 
Δθδειώζεηο (επηρεηξήζεηο, 
ζπκβνύινπο,..) 
 

3 

5 πλεληεύμεηο (ξαδηόθσλν, 
ηειεόξαζε, εθεκεξίδα, 
ηnternet,…) & 
πλεληεύμεηο ηύπνπ ζηα 
ΜΜΔ 

4 

6 Αθηεξώκαηα ζηα ΜΜΔ 
(απνζηνιή ζηνηρείσλ από 
ΚΔΠΑ-ΑΝΔΜ) 

- 

6 Αξηζκόο εληύπσλ πνπ 
εθδόζεθαλ 
 

3 

7 Αξηζκόο δεκνζηεύζεσλ ζε 
πεξηνδηθά ησλ 
Δπηκειεηεξίσλ/Φνξέσλ 
κειώλ ηνπ εηαίξνπ 

1 

8 Eπηζηνιέο, news 
letters,sms ζε 
επηρεηξήζεηο, 
ζπκβνύινπο, θνξείο,….. 
Έθδνζε ειεθηξνληθήο 
ελεκέξσζεο 

2 

9 πκκεηνρή ζε ζπλέδξηα, 
εθζέζεηο 

- 

10 πλαληήζεηο κε θνξείο γηα 
ηελ πξνώζεζε ηνπ 
πξνγξάκκαηνο 

- 

11 Δμαηνκηθεπκέλεο 
ζπλαληήζεηο κε 
επηρεηξήζεηο 
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Β4.  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΝΔΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΚΗ 
ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» 

1 Καηαρσξήζεηο επί πιεξσκή 
ζηα ΜΜΔ (πξνθήξπμε, 
ελεκέξσζε, παξάηαζε, 
εθδήισζε, ππνβνιή 
πξνηάζεσλ) 

1 

2 Έθδνζε Γειηίσλ Σύπνπ γηα 
όιεο ηηο θάζεηο ηνπ 
πξνγξάκκαηνο θαη ηηο 
εθδειώζεηο 

4 

3 Αξηζκόο Γεκνζηεύζεσλ 
Γειηίσλ Σύπνπ 

5 

4  Δλεκεξσηηθέο Δθδειώζεηο 
(επηρεηξήζεηο, 
ζπκβνύινπο,..)  
 

- 

5 πλεληεύμεηο (ξαδηόθσλν, 
ηειεόξαζε, εθεκεξίδα, 
ηnternet,…) & πλεληεύμεηο 
ηύπνπ ζηα ΜΜΔ 

4 

6 Αθηεξώκαηα ζηα ΜΜΔ 
(απνζηνιή ζηνηρείσλ από 
ΚΔΠΑ-ΑΝΔΜ) 

- 

6 Αξηζκόο εληύπσλ πνπ 
εθδόζεθαλ  
 

2 

7 Αξηζκόο δεκνζηεύζεσλ ζε 
πεξηνδηθά ησλ 
Δπηκειεηεξίσλ/Φνξέσλ 
κειώλ ηνπ εηαίξνπ 

- 

8 Eπηζηνιέο, news 
letters,sms ζε επηρεηξήζεηο, 
ζπκβνύινπο, θνξείο,….. 

2 

9 πκκεηνρή ζε ζπλέδξηα, 
εθζέζεηο 

- 

10 πλαληήζεηο κε θνξείο γηα 
ηελ πξνώζεζε ηνπ 
πξνγξάκκαηνο 

- 

11 Δμαηνκηθεπκέλεο 
ζπλαληήζεηο κε 
επηρεηξήζεηο  

- 
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3.2.2 Δπιπλέον επιζημάνζειρ 
  

 ηα Δπηκειεηήξηα αλαξηώληαη νη νδεγνί, έληππα πεξίιεςεο θαη 
αλαθνηλώζεηο ησλ εθδειώζεσλ (παξνπζηάδνληαη ζε νξηζκέλα πξνβιήκαηα 
ζηνλ έγθαηξν ρξόλν αλάξηεζεο  ιόγσ αλάζεζεο ζε εμσηεξηθό ζπλεξγάηε 
ηεο δηαρείξηζεο ηεο ηζηνζειίδαο). 

 

 Γεκνζηεύηεθε άξζξν ηνπ Τπεύζπλνπ Γεκνζηόηεηαο θ. Ησάλλε 
Σζηηζόπνπινπ ζηελ εθεκεξίδα ‘’Σύπνο ηεο Κπξηαθήο’’ γηα ηελ νξζή 
ππνβνιή θαη δηαρείξηζε ελόο επελδπηηθνύ ζρεδίνπ ζην πιαίζην ηνπ ΔΠΑ 
2007-2013. 

 

 Οη ζπκκεηνρέο ησλ ζηειερώλ ηεο ΚΔΠΑ-ΑΝΔΜ ζε θεληξηθέο πξσηνβνπιίεο 
ηνπ ΔΦΔΠΑΔ (π.ρ. ζπλέδξηα,…) σο εθπξόζσπνη ηνπ ΔΦΔΠΑΔ δε 
κεηξήζεθαλ ζηηο ελέξγεηεο δεκνζηόηεηεο ηεο ΚΔΠΑ-ΑΝΔΜ. 

 

 Οη ελέξγεηεο πεξηιακβάλνπλ ηόζν ηηο ελέξγεηεο ηεο Κεληξηθήο Γνκήο 
(ΚΔΠΑ-ΑΝΔΜ) όζν θαη ησλ Δπηκειεηεξίσλ κειώλ ηεο. Οη ελέξγεηεο ηεο 
Κεληξηθήο Γνκήο ιόγσ εγθαηάζηαζήο ηεο ζηε Θεζζαινλίθε 
πξνζκεηξήζεθαλ ζηελ Πεξηθέξεηα ηεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο. 

 

 ηα Γειηία Σύπνπ ‘’κεηξάηαη’’ ε έθδνζε ηνπ Γειηίνπ Σύπνπ κε βάζε ηελ 
εκεξνκελία έθδνζεο. Ο αξηζκόο ησλ δεκνζηεπκέλσλ δειηίσλ ηύπνπ είλαη 
θαηά πξνζέγγηζε θαζώο ζηηο έξξεο δελ ήηαλ ιόγσ ηερληθώλ 
πξνβιεκάησλ ε πξνο ζηηγκή απόθηεζε όισλ ησλ δεκνζηεπκάησλ.  

 

 πλεληεύμεηο πνπ έιαβαλ ρώξα θαη ζηηο νπνίεο έγηλε εθηελήο αλαθνξά ζε 
πεξηζζόηεξα ηνπ ελόο πξνγξάκκαηα κεηξήζεθαλ από κία γηα θάζε 
πξόγξακκα. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 
 
 

 ηαηιζηικά ζηοισεία ςποβληθειζών και εγκεκπιμένυν πποηάζευν 
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ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΑΝΑ ΝΟΜΟ ΤΠΟΒΛΗΘΔΙΧΝ ΦΑΚΔΛΧΝ ΤΠΟΦΗΦΙΟΣΗΣΑ ΣΗΝ ΚΔΠΑ-ΑΝΔΜ 
ΓΙΑ ΣΙ ΠΡΟΣΑΔΙ (ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΑ ΥΔΓΙΑ) ΠΟΤ ΘΑ ΤΛΟΠΟΙΗΘΟΤΝ ΣΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ ΣΗ 

ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΜΔΣΑΠΟΙΗΗ ΣΙ ΝΔΔ 
ΤΝΘΗΚΔ" 

    

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ 

ΝΟΜΟ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΟΣΑΔΧΝ 
ΑΙΣΟΤΜΔΝΟ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 
(€) 

ΑΙΣΟΤΜΔΝΗ 
ΓHMOΙΑ ΓΑΠΑΝΗ 

(€) 

ΘΔ/ΝΗΚΖ 371 92.113.800,00 39.808.953,50 

ΖΜΑΘΗΑ 27 6.596.033,00 2.968.215,00 

ΚΗΛΚΗ 22 8.709.522,00 3.526.566,00 

ΠΔΛΛΑ 49 12.174.118,00 5.307.956,00 

ΠΗΔΡΗΑ 30 5.678.950,00 2.555.527,00 

ΔΡΡΔ 27 5.992.595,01 2.605.318,55 

ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ 26 7.580.913,00 3.331.511,00 

ΤΝΟΛΟ 552 138.845.931,01 60.104.047,05 

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ 

ΓΡΔΒΔΝΑ 11 3.059.582,88 1.529.791,00 

ΚΑΣΟΡΗΑ 19 4.143.962,00 2.071.981,00 

ΚΟΕΑΝΖ 36 9.446.752,00 4.486.068,00 

ΦΛΩΡΗΝΑ 9 2.912.937,00 1.336.468,00 

ΤΝΟΛΟ 75 19.563.233,88 9.424.308,00 

    

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 627 158.409.164,89 69.528.355,05 
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ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΑΝΑ ΝΟΜΟ ΤΠΟΒΛΗΘΔΙΧΝ ΦΑΚΔΛΧΝ ΤΠΟΦΗΦΙΟΣΗΣΑ ΣΗΝ ΚΔΠΑ-ΑΝΔΜ 
ΓΙΑ ΣΙ ΠΡΟΣΑΔΙ (ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΑ ΥΔΓΙΑ) ΠΟΤ ΘΑ ΤΛΟΠΟΙΗΘΟΤΝ ΣΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ ΣΗ 

ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΞΧΣΡΔΦΔΙΑ-
ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΧΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ» ΣΟΤ ΔΠΑΝ ΙΙ 

 

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ 

ΝΟΜΟ 
ΑΡΙΘΜΟ 

ΠΡΟΣΑΔΧΝ 
ΑΙΣΟΤΜΔΝΟ Π/Τ (€) ΑΙΣΟΤΜΔΝΗ Γ.Γ (€) 

ΘΔ/ΝΗΚΖ 173 24.710.362,00 11.301.164,65 

ΖΜΑΘΗΑ 5 645.925,00 288.910,00 

ΚΗΛΚΗ 11 2.134.429,00 950.672,00 

ΠΔΛΛΑ 5 902.958,00 406.678,00 

ΠΗΔΡΗΑ 8 1.266.370,00 586.289,00 

ΔΡΡΔ 7 1.156.589,00 522.774,00 

ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ 5 883.600,00 420.887,00 

ΤΝΟΛΑ 214 31.700.233,00 14.477.374,65 

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ 

ΓΡΔΒΔΝΑ 2 386.045,00 173.720,00 

ΚΑΣΟΡΗΑ 22 3.430.500,00 1.622.261,00 

ΚΟΕΑΝΖ 15 1.913.992,00 888.464,00 

ΦΛΩΡΗΝΑ 1 250.000,00 112.500,00 

ΤΝΟΛΑ 40 5.980.537,00 2.796.945,00 

        

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 254 37.680.770,00 17.274.319,65 
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ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΑΝΑ ΝΟΜΟ ΤΠΟΒΛΗΘΔΙΧΝ ΦΑΚΔΛΧΝ ΤΠΟΦΗΦΙΟΣΗΣΑ(ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΑ 
ΥΔΓΙΑ) ΣΗΝ ΚΔΠΑ-ΑΝΔΜ ΠΟΤ ΘΑ ΤΛΟΠΟΙΗΘΟΤΝ ΣΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ 

ΚΑΙ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ''ΠΡΑΙΝΟ ΣΟΤΡΙΜΟ'' ΣΟΤ ΔΠΑΝ ΙΙ  

    

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ 

ΝΟΜΟ 
ΑΡΙΘΜΟ 

ΠΡΟΣΑΔΧΝ 
ΑΙΣΟΤΜΔΝΟ Π/Τ (€) 

ΑΙΣΟΤΜΔΝΗ ΓΗΜΟΙΑ 
ΓΑΠΑΝΗ (€) 

ΘΔ/ΝΗΚΖ 7 1.087.570,83 435.028,33 

ΖΜΑΘΗΑ 2 181.986,00 72.794,40 

ΚΗΛΚΗ 1 34.110,00 13.644,00 

ΠΔΛΛΑ 5 540.089,62 216.035,85 

ΠΗΔΡΗΑ 13 1.043.059,60 417.223,84 

ΔΡΡΔ 4 690.107,15 276.042,86 

ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ 20 1.756.973,80 702.789,52 

ΤΝΟΛΟ 52 5.333.897,00 2.133.558,80 

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ 

ΓΡΔΒΔΝΑ 1 28.550,00 11.420,00 

ΚΑΣΟΡΗΑ 1 317.649,50 127.059,80 

ΚΟΕΑΝΖ 3 484.596,65 193.838,66 

ΦΛΩΡΗΝΑ 4 948.088,47 379.235,39 

ΤΝΟΛΟ 9 1.778.884,62 711.553,85 

    

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 61 7.112.781,62 2.845.112,65 
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ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΑΝΑ ΝΟΜΟ ΔΓΚΡΙΘΔΙΧΝ ΔΡΓΧΝ (ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΑ ΥΔΓΙΑ) ΣΗΝ ΚΔΠΑ-
ΑΝΔΜ ΠΟΤ ΘΑ ΤΛΟΠΟΙΗΘΟΤΝ ΣΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΓΤΣΙΚΗ 

ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ''ΠΡΑΙΝΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ 2010'' ΣΟΤ ΔΠΑΝ ΙΙ  

    

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΝΟΜΟ 
ΑΡΙΘΜΟ 

ΔΡΓΧΝ 
EΓΚΔΚΡΙΜΔΝΟ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ(€) 

ΑΝΑΛΟΓΟΤΑ  
ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 

(€) 

ΚΔΝΣΡΙΚΗ 
ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ 

ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 6 925.567,99 344.416,55 

ΚΗΛΚΗ 1 193.825,00 77.530,00 

ΖΜΑΘΗΑ 1 197.910,00 79.164,00 

ΠΔΛΛΖ 0 0,00 0,00 

ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ 0 0,00 0,00 

ΤΝΟΛΟ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ 8 1.317.302,99 501.110,55 

ΓΤΣΙΚΗ 
ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ 

ΝΟΜΟ 
ΓΡΔΒΔΝΩΝ 

1 200.000,00 
79.440,00 

ΝΟΜΟ 
ΦΛΩΡΗΝΖ 

1 198.600,00 80.000,00 

ΤΝΟΛΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ 2 398.600,00 159.440,00 

    

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 10 1.715.902,99 660.550,55 

 


