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© Η παρούσα επετειακή έκδοση σχεδιάστηκε και εκδόθηκε με τη φροντίδα του Europe Direct Θεσσαλίας και του Περιφερεια-
κού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Θεσσαλίας στο πλαίσιο του εορτασμού των 40 χρόνων από την ένταξη της Ελλάδας στην 
τότε Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα και σημερινή Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η έκδοση ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο του 2021 και περιλαμβάνει ενδεικτικά σημαντικά έργα που υλοποιήθηκαν με τη συγχρη-
ματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από την έναρξη της Πολιτικής Συνοχής, λίγα χρόνια μετά από την ένταξη της Ελλάδας 
στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, το έτος 1981.

Οι φωτογραφίες διατέθηκαν από την Ενδιάμεση Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Θεσσαλίας, 
τους δικαιούχους και τους φορείς υλοποίησης των έργων.

Επιτρέπεται η αναπαραγωγή, για σκοπούς μη εμπορικούς, με αναφορά της πηγής. 
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Η ιστορική επιλογή 
που άλλαξε τη χώρα μας.
Μόνο την τελευταία 10ετία, στη Θεσσαλία πραγματοποιήθηκαν 
περισσότερα από 5.200 έργα συνολικού προϋπολογισμού 5,7 δις ευρώ. 

«Ἡ Ἑλλὰς ἀπὸ σήμερα ἀποδέχεται ὁριστικὰ τὴν ἱστορικὴ πρόκληση καὶ τὴν εὐρω-
παϊκή της μοίρα. Διατηρώντας τὴν ἐθνική μας ταυτότητα, ἔχομε ἐμπιστοσύνη καὶ στὴν 

Εὐρώπη καὶ στὴν Ἑλλάδα. Ἔχομε τὴν ἀπόφαση νὰ εἴμαστε ὅλοι Εὐρωπαῖοι, 
ὅπως θὰ ἔλεγε ὁ Τσώρτσιλ, καὶ ὅλοι Ἕλληνες, ὅπως θὰ ἔλεγε ὁ Σέλεϋ. Για-
τί, ὅπως ἔγραψε ὁ Ἰσοκράτης, Ἕλληνες δὲν εἶναι ἐκεῖνοι ποὺ γεννήθηκαν 
στὴν Ἑλλάδα, ἀλλὰ ὅλοι ἐκεῖνοι ποὺ υἱοθέτησαν τὸ πνεῦμα τὸ κλασικό».

Στην αποφώνηση της ιστορικής ομιλίας του στο Ζάππειο το 1979, ο Πρωθυπουρ-
γός Κωνσταντίνος Καραμανλής εξέφραζε με τον πιο εύγλωττο τρόπο τον άρρηκτο 
δεσμό της Ελλάδας με το ευρωπαϊκό ιδεώδες που επισφραγίστηκε και θεσμικά με 
την υπογραφή της Συμφωνίας Ένταξης της χώρας, ως δέκατου μέλους, στην ΕΟΚ.

Μια ιστορική επιλογή που υπαγορεύτηκε από λόγους κοινωνικούς, οικονομικούς 
και γεωπολιτικούς. 

Μια εθνική κατάκτηση που οδήγησε στη μακρύτερη περίοδο ειρήνης, δημοκρα-
τίας και ευημερίας που γνώρισαν οι Έλληνες, μέσα από μια κοσμογονία έργων και 

δράσεων με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση.

Φέτος, τα 40 χρόνια από την ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση συμπίπτουν με τον 
εορτασμό των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση του 1821, σε μια ιδιαίτερη χρονική συ-
γκυρία όπου η εθνική και η ευρωπαϊκή μας ταυτότητα, συναντώνται και συνομιλούν δημιουργικά.

Όλα τα έργα της Περιφέρειας Θεσσαλίας, που χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, έργα για την 
ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας, έργα στήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, βελ-
τίωσης της προσβασιμότητας και της ασφάλειας κυκλοφορίας, έργα πόσιμου ύδατος, διαχείρισης 
απορριμμάτων και υγρών αποβλήτων, έργα σύγχρονων υποδομών, ενεργειακών αναβαθμίσεων, 
ανάδειξης του πολιτισμού, τουρισμού και αθλητισμού, Βιώσιμες Αστικές Αναπλάσεις, έργα υπο-
δομών εκπαίδευσης για όλες τις βαθμίδες, έργα αντιπλημμυρικά, περιβαλλοντικά, πολιτικής προ-
στασίας, έργα που στηρίζουν τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους όπως αρδευτικά ή αγροτικής 
οδοποιίας, προγράμματα και δράσεις καταπολέμησης της φτώχειας και των διακρίσεων, κοινωνι-
κές δομές και έργα  στήριξης της απασχόλησης, είναι έργα στα οποία διεισδύουν οι επιθυμίες των 
ανθρώπων, στηρίζουν και δημιουργούν θέσεις εργασίας και φέρνουν άμεσο όφελος και προστιθέ-
μενη αξία στην πραγματική, τοπική οικονομία. Μόνο την τελευταία 10ετία, στη Θεσσαλία πραγ-
ματοποιήθηκαν περισσότερα από 5.200 έργα συνολικού προϋπολογισμού 5,7 δις ευρώ.

Αξιοποιώντας τα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία, όλοι μαζί δημιουργούμε ένα πλέγμα 
ενεργειών που στοχεύει σε συνθήκες ασφάλειας και βιώσιμης ανάπτυξης για τους πολλούς. Όλοι 
μαζί δημιουργούμε τον κύκλο της αγάπης, της ελπίδας, της αλληλεγγύης, της συνοχής, της δημι-
ουργίας, της ευημερίας με σύμμαχο τη φύση. Με σεβασμό στον τόπο μας και τις γενιές που έρχο-
νται. Μαζί δημιουργούμε ένα καλύτερο αύριο και καλύτερες συνθήκες διαβίωσης του αύριο.

Κώστας Αγοραστός 
Περιφερειάρχης Θεσσαλίας
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Tα Κέντρα Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης EUROPE 
DIRECT επικεντρώνονται στα βασικά θέματα και στις 
πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης που παρουσιάζουν 
άμεσο ενδιαφέρον για τους Ευρωπαίους πολίτες, κυ-
ρίως σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Τα EUROPE 
DIRECT αποτελούν ένα από τα κύρια ενημερωτικά 
εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) παρέχοντας 
τη δυνατότητα σε όλους τους πολίτες να λαμβάνουν 
άμεσα πληροφορίες, συμβουλές και απαντήσεις σε 
ερωτήματα σχετικά με τα όργανα, τη νομοθεσία, τις 
πολιτικές και τα προγράμματα της Ε.Ε., καθώς και τις 
δυνατότητες χρηματοδότησης.

Όπως σε άλλα κράτη μέλη, έτσι και στην Ελλάδα, τα 
κέντρα συμπληρώνουν και υποστηρίζουν τις δραστη-
ριότητες επικοινωνίας της Αντιπροσωπείας της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής, του Γραφείου Ενημέρωσης του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλων θεσμικών οργάνων 
και οργανισμών της Ε.Ε. σε τοπικό και / ή περιφερειακό 
επίπεδο. Επίσης, συνεργάζονται με άλλα δίκτυα πληρο-
φόρησης και παροχής βοήθειας της Ε.Ε.

Το EUROPE DIRECT Περιφέρειας Θεσσαλίας λει-
τουργεί υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και 
υλοποιείται από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης 

Περιφέρειας Θεσσαλίας στους χώρους του, στο Διοικη-
τήριο, όπου υπάρχει και λειτουργεί γραφείο υποδοχής 
κοινού καθημερινά κατά τις εργάσιμες μέρες. Τα μέλη 
της ομάδας έργου του Κέντρου δέχονται πολίτες και 
καταγράφουν τα ερωτήματά τους, σχετικά με θέματα 
της Ε.Ε., που μπορούν να υποβάλλονται αυτοπροσώ-
πως ή τηλεφωνικά ή με τη χρήση του ηλεκτρονικού τα-
χυδρομείου. Η απάντηση των ερωτημάτων είναι άμεση 
διαφορετικά προωθούνται σε αρμόδια υπηρεσία της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Βασικός στόχος της λειτουργίας του EUROPE 
DIRECT Περιφέρειας Θεσσαλίας είναι η πληρέστερη 
δυνατή ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των ενδια-
φερόμενων (κοινωνία των πολιτών, φορείς, επιχειρή-
σεις), σε περιφερειακό επίπεδο, για τους σκοπούς, τις 
κατευθύνσεις, τις προτεραιότητες και τις δράσεις της 
Ε.Ε., συνδυάζοντας τις προτεραιότητες και το μοντέλο 
ανάπτυξης της Περιφέρειας Θεσσαλίας, μέσω ενός 
επιλεγμένου φάσματος επικοινωνιακών ενεργειών και 
μέσων προβολής.

Από το 2013 που το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληρο-
φόρησης Περιφέρειας Θεσσαλίας λειτουργεί υπό την 
επιμέλεια του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης, έχει 

2021
Περιφέρεια Θεσσαλίας
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εξυπηρετήσει αιτήματα χιλιάδων θεσσαλών πολιτών 
και έχει ενημερώσει πολύ μεγάλο μέρος αυτών για 
θέματα που άπτονται ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, 
μέσω της οργάνωσης και συμμετοχής μιας σειράς στο-
χευμένων δράσεων και δραστηριοτήτων, και μέσω της 
δημιουργίας ενός δικτύου φορέων και πολιτών που 
δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Θεσσαλίας με 
σκοπό την προβολή, την πληροφόρηση καθώς και την 
ανατροφοδότηση για θέματα που αφορούν την Ευρω-
παϊκή Ένωση (Ε.Ε.).

Η μεγάλη δραστηριότητα που έχει επιδείξει το 
EUROPE DIRECT Περιφέρειας Θεσσαλίας όλα αυτά τα 
χρόνια σ΄ ολόκληρη τη Θεσσαλία συνέβαλε:

 — Στην ανάδειξή του ως ένα βασικό εργαλείο 
των πολιτών της Περιφέρειας Θεσσαλίας, για την 
αναζήτηση πληροφοριών σχετικά με τα όργανα, τις 
δραστηριότητες, τις πολιτικές και τις παρεχόμενες δυ-
νατότητες της Ε.Ε. και των οργάνων της σε κάθε τομέα 
ενδιαφέροντος του (π.χ. σπουδές, εργασία, δικαιώματα 
και υποχρεώσεις των πολιτών κλπ).

 — Στη δημιουργία προϋποθέσεων ανάπτυξης 
του διαλόγου και της επικοινωνίας μεταξύ του τοπικού 
πληθυσμού και των οργάνων της Ε.Ε. σχετικά με τις πο-

λιτικές και τις προτεραιότητές της.
 — Στην ενεργοποίηση του πληθυσμού της περι-

οχής στο να συμμετέχει στον διάλογο και να δημιουρ-
γήσει ανάδραση προς τα θεσμικά όργανα της Ε.Ε.

 — Στην προβολή της Ευρώπης που προστατεύ-
ει, ενδυναμώνει και υπερασπίζεται τους πολίτες της.

Για το 2021, έμφαση θα δοθεί στις στρατηγικές 
«Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία» και «Μια Ευρώπη 
έτοιμη για την ψηφιακή εποχή». Επιπρόσθετα κατά 
τη διάρκεια του 2021 το EUROPE DIRECT δύναται να 
συμμετέχει σε δράσεις με θέματα που ενδιαφέρουν 
την κοινωνία των πολιτών και άπτονται των προτεραι-
οτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που μπορεί να προκύ-
ψουν από την τρέχουσα επικαιρότητα. Σε περίπτωση 
που λόγω Covid – 19 οι συνθήκες δεν επιτρέψουν την 
δια ζώσης πραγματοποίηση των εκδηλώσεων, αυτές 
θα διαμορφωθούν κατάλληλα ώστε να γίνουν διαδι-
κτυακά χρησιμοποιώντας τις απαραίτητες εφαρμογές-
υπηρεσίες τηλεδιάσκεψης και μετάδοσης στην ιστοσε-
λίδα και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του EUROPE 
DIRECT Θεσσαλίας.

#Ευρωπαϊκή_Πράσινη_Συμφωνία
#Μια_Ευρώπη_έτοιμη_για_την_ψηφιακή_εποχή

www.edicthessaly.gr







Με τη συγχρηματοδότηση της Ε.Ε./Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης κατασκευ-
άστηκαν Υποδομές Πρόνοιας και εξοπλίστηκαν Δομές, με στόχο τη βέλτιστη εξυπηρέτηση ωφελού-
μενων πολιτών. Ενδεικτικά:

 —  Κατασκευή Παιδικών Σταθμών, Κέντρων φροντίδας Ηλικιωμένων, Κοινωνικών Κέντρων 
– για ευπαθείς ομάδες σε πόλεις της Θεσσαλίας.

 —  Εκσυγχρονισμός κτιρίου ΚΕΘΕΑ στο Βόλο και τη Λάρισα, Κατασκευή κτιρίου για Παιδιά 
με Αναπηρία στη Λάρισα, Ανακατασκευή και επέκταση Κέντρου υποστήριξης για άτομα με Αναπη-
ρία στην Καρδίτσα, Κατασκευή κτιρίων για λειτουργία Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης ΑμεΑ 
στο Βόλο, Κοινωνικό Εστιατόριο και Ανοικτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων στα Τρίκαλα.

 —  Εξοπλισμοί των Δομών Πρόνοιας ως ανωτέρω, αλλά και των Δομών που λειτουργεί το  
Περιφερειακό Κέντρο Πρόνοιας Θεσσαλίας, στις 4 Περιφερειακές Ενότητες για εκπαίδευση και 
θεραπεία.

Με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, υποστηρίζεται η λειτουργία 
Δομών Κοινωνικής Πρόνοιας και ιδίως στήριξης ευάλωτων κοινωνικών ομάδων πληθυσμού για την 
αντιμετώπιση της φτώχειας και του αποκλεισμού. Ενδεικτικά:

 —  Λειτουργία Κέντρων Κοινότητας σε όλους τους Δήμους (25) της Θεσσαλίας και (8) Πα-
ραρτημάτων Ρομά σε όλους τους οικισμούς – περιοχές όπου κατοικούν Ρομά στη Θεσσαλία.

 —  Λειτουργία Κοινωνικών Παντοπωλείων και Κοινωνικών Φαρμακείων στις 4 πρωτεύου-
σες των Περιφερειακών Ενοτήτων της Θεσσαλίας, όπου καταγράφεται η μεγαλύτερη συγκέντρωση 
αναγκών.

 —  Λειτουργία Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων σε πόλεις της Θεσσαλίας.
 —  Λειτουργία Κέντρων Διημέρευσης Ατόμων με Αναπηρία στη Θεσσαλία.
 —  Λειτουργία Δομών Υποστήριξης των κακοποιημένων γυναικών και αντιμετώπισης έμφυ-

λης βίας, στο πλαίσιο των Δομών της Γενικής Γραμματείας Ισότητας, που περιλαμβάνουν Ξενώνες 
Φιλοξενίας και Συμβουλευτικά Κέντρα.

 —  Δράση Εναρμόνισης Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής, μέσω παροχής σε ωφε-
λούμενα άτομα (γυναίκες και άνδρες που έχουν την επιμέλεια ανηλίκων), θέσης φροντίδας και 
φιλοξενίας βρεφών, νηπίων, παιδιών, σε δημόσιους και ιδιωτικούς Βρεφικούς, Σταθμούς, Βρεφο-
νηπιακούς Σταθμούς, Παιδικούς Σταθμούς, Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) 
στη Θεσσαλία, συμβάλοντας στην αύξηση – διατήρηση – βελτίωση θέσης απασχόλησης των ωφε-
λούμενων. 



Κοινωνικές Υποδομές
Πρόνοια 

Στήριξη Κοινωνικής Ένταξης   
Καταπολέμηση της Φτώχειας 

και Διακρίσεων
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Ανέγερση Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 
και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.) Ατόμων με Αναπηρίες.
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Νέες Εγκαταστάσεις ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ.

Κέντρο Κοινότητας Βόλου.
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Αναβάθμιση Υποδομών Θεραπευτικού Προγράμματος ΚΕΘΕΑ – ΠΙΛΟΤΟΣ.
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Εξοπλισμός Ειδικών Σχολείων Καρδίτσας.

Εξοπλισμός Ειδικού Σχολείου Σοφάδων.
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Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων 
με Αναπηρία Δ. Βόλου.

Κοινωνικό Παντοπωλείο Βόλου.



Με τη συγχρηματοδότηση της Ε.Ε./Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης κατασκευ-
άστηκαν ή εκσυγχρονίστηκαν στη Θεσσαλία πολυάριθμες Σχολικές Μονάδες, Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης που αφορούν στο Πανεπι-
στήμιο Θεσσαλίας και πρώην ΤΕΙ που πλέον έχει ενσωματωθεί σε αυτό. Ενδεικτικά αναφέρονται:

 —  Δημοτικά Σχολεία σε όλες τις πόλεις της Θεσσαλίας, Γυμνάσια, Λύκεια Γενικής και Επαγ-
γελματικής Εκπαίδευσης, Μουσικά Σχολεία, συμπεριλαμβανομένων των χώρων Γυμναστηρίων και 
Πολλαπλών χρήσεων.

 —  Κτίρια Τμημάτων Πανεπιστημίου, όπως Επαγγελμάτων Υγείας (πρώην ΤΕΙ), Διοίκησης 
Επιχειρήσεων (πρώην ΤΕΙ), Οικονομικού Τμήματος με Αναπαλαίωση - εκσυγχρονισμό των κτιρίων 
του πρώην Καπνεργοστασίου Ματσάγγου στο Βόλο, Κτίριο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Συστη-
μάτων στο Βόλο, Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού στα Τρίκαλα, Κτηνιατρικής στην Καρ-
δίτσα, Ιατρικής και Βιοχημείας στη Λάρισα κ.α.

 —  Ειδικό Εργαστήριο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.) για ΑμεΑ 
στη Λάρισα, μοναδικό στη Θεσσαλία, καινοτόμο και άρτια σχεδιασμένο και οργανωμένο.

 —  Εξοπλισμοί για ΑμεΑ σε όλα τα Τμήματα για ΑμεΑ σχολείων Θεσσαλίας.
 —  Εξοπλισμοί Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Συστημάτων σε όλα τα Σχολεία της Θεσσα-

λίας.
 —  Ειδικοί εξοπλισμοί εκπαίδευσης σε πολλές Σχολικές Μονάδες.

Με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, υποστηρίζεται η Εκπαίδευση 
ατόμων που χρήζουν στήριξης, ενδεικτικά αναφέροντας την πρόσληψη προσωπικού για Εξειδικευ-
μένη Εκπαιδευτική Υποστήριξη για την ένταξη των μαθητών με Αναπηρία ή και Ειδικές εκπαιδευ-
τικές ανάγκες στις δημόσιες σχολικές μονάδες/τμήματα.



Κοινωνικές Υποδομές
Εκπαίδευση 
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Ανέγερση Κτιρίου Τμήματος Βιοχημείας – Βιοτεχνολογίας 
στη θέση Μεζούρλο Λάρισας.
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Κατασκευή Αιθουσών στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Παλαμά.

15ο Γυμνάσιο – Λύκειο Λάρισας.
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2ο Δημοτικό Σχολείο Δ. Πορταριάς – Άλλης Μεριάς.

Κατασκευή Διδακτηρίου 8ου Λυκείου Τρικάλων.
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Κατασκευή Νηπιαγωγείου Καλαμπάκας.

Υποδομές και Κτιριακές Εγκαταστάσεις ΤΕΦΑΑ στα Τρίκαλα.



Αποκατάσταση Κτιρίου πρώην Καπνοβιομηχανίας Ματσάγγου 
για το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
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17ο Βιοκλιματικό Νηπιαγωγείο Βόλου.





Στη Θεσσαλία χρηματοδοτήθηκαν με τη συγχρηματοδότηση της Ε.Ε./Ευρωπαϊκό Ταμείο Πε-
ριφερειακής Ανάπτυξης, Υποδομές δημόσιας Υγείας, Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας και Τριτο-
βάθμιας, με:
 —  Την κατασκευή ή την επέκταση και εκσυγχρονισμό 4 Νοσοκομείων στις 4 πρωτεύουσες 
των Περιφερειακών Ενοτήτων της και επιπρόσθετα την κατασκευή του Πανεπιστημιακού Νοσοκο-
μείου στη Λάρισα.  
 —  Την κατασκευή ή τον εκσυγχρονισμό Κέντρων Υγείας και Περιφερειακών Ιατρείων.
 —  Τη δημιουργία και λειτουργία Δομών Πρωτοβάθμιας Υγείας – ΤοΜΥ.
 —  Τη δημιουργία και λειτουργία Δομών Ψυχικής Υγείας και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων.
 —  Την προμήθεια απαραίτητου Ιατροτεχνολογικού και ξενοδοχειακού Εξοπλισμού σε όλες 
τις Δομές Δημόσιας Υγείας, με σημαντικές επενδύσεις που συνεισφέρουν στη βελτίωση του επιπέ-
δου παροχής υπηρεσιών δημόσιας υγείας.
 —  Την προμήθεια Ασθενοφόρων ενίσχυσης του στόλου του ΕΚΑΒ, Ασθενοφόρων και Κινη-
τών Μονάδων Υγείας της Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, υποστηρίζεται η λειτουργία 
των Δομών Υγείας ιδίως την περίοδο της πανδημίας Covid – 19 όπου οι ανάγκες έχουν πολλαπλα-
σιαστεί, με τη χρηματοδότηση του κόστους πρόσληψης Ιατρικού, Νοσηλευτικού και βοηθητικού 
προσωπικού. 



Κοινωνικές Υποδομές
Υγεία



32

Ενίσχυση των Κέντρων Υγείας της Θεσσαλίας με Ασθενοφόρα. 

Προμήθεια Κινητών Μονάδων Υγείας της 5ης ΥΠΕ. 
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Κατασκευή και Εξοπλισμός Ολοκληρωμένου Ψυχιατρικού Τμήματος 
Ενηλίκων στο Γ. Ν. Καρδίτσας.

Κατασκευή Νέου Κτιρίου για το Πολυδύναμο Κέντρο Υγείας Σκιάθου.



34

Προμήθεια και Εγκατάσταση Πλήρους Ψηφιακής Χειρουργικής 
Αίθουσας – Γ. Ν. Βόλου.

Ολοκληρωμένος Ψυχιατρικός Τομέας του Γ. Ν. Βόλου και Μονάδα 
Μεσογειακής Αναιμίας.



35

Εξοπλισμός για τις Aνάγκες του Εργαστηρίου 
Ακτινοδιαγνωστικής του Π. Ν. Λάρισας.

Εξοπλισμός Μονάδας Αυξημένης Φροντίδας Γ. Ν. Λάρισας.



 Με τη συγχρηματοδότηση της Ε.Ε./Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης χρη-
ματοδοτήθηκαν:

 —  Υποδομές αναβάθμισης της Ενεργειακής ταυτότητας Δημοσίων κτιρίων, με στόχο τη 
μείωση του αποτυπώματος άνθρακα.

Έως σήμερα, 54 Δημόσια κτίρια με συνολικό Π/Υ 45 εκ. ευρώ, αναβαθμίζονται ενεργειακά. Σε 
αυτά περιλαμβάνονται Δομές Δημόσιας Υγείας, Κτίρια Εκπαίδευσης, Κτίρια Διοίκησης κ.α. Το Πρό-
γραμμα συνεχίζεται με ταχύ ρυθμό ανταποκρινόμενο στις ανάγκες μείωσης του περιβαλλοντικού 
αποτυπώματος.

 —  ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ: Πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης Ιδιωτικών κατοικιών, με ιδιαίτε-
ρα σημαντική παρέμβαση σε επίπεδο Θεσσαλίας.

 —  Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων με φιλικά υλικά και εξοικονόμηση ενέργειας, σε πό-
λεις της Θεσσαλίας.

 —  Δράση αντικατάστασης καυστήρων πετρελαίου με Φυσικό Αέριο σε κατοικίες της Θεσ-
σαλίας, ιδιοκτητών με χαμηλά εισοδήματα, στο πλαίσιο μείωσης του CO2 και περαιτέρω διείσδυ-
σης της χρήσης φυσικού αερίου στα νοικοκυριά της Θεσσαλίας.



Προστασία του περιβάλλοντος
Μετάβαση σε μία οικονομία 

φιλική στο περιβάλλον
Ενέργεια 
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Περιβαλλοντική Αναβάθμιση Κοινοχρήστων Χώρων στα 
Δ. Δ. Βόλου και Νέας Ιωνίας.

Ανάπλαση Πλατείας στο Ν. Δέλτα Νέας Ιωνίας Δ. Βόλου.
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Ενεργειακή Αναβάθμιση 404 Στρατιωτικού Νοσοκομείου Λάρισας.

Ενεργειακή Αναβάθμιση Καρτάλειου Σχολικού Συγκροτήματος.



Με τη συγχρηματοδότηση της Ε.Ε./Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης χρηματο-
δοτήθηκαν έργα αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, όπως:

 —  Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας οικισμών και περιοχών, ενδεικτικά αναφέροντας το 
μεγάλο αντιπλημμυρικό έργο στο ΜΕΓΑ ποταμό στην περιοχή της Καρδίτσας, το αντιπλημμυρικό 
έργο στο χείμαρρο Ξηριά στην πόλη του Βόλου κ.α.

 —  Έργα διευθέτησης ομβρίων σε οικισμούς.
 —  Έργα ορεινής υδρονομίας.
 —  Έργα διευθετήσεων ρεμάτων, ενίσχυσης αναχωμάτων και προστασίας.
 —  Έργα συγκράτησης νερού, περιβαλλοντικής αναβάθμισης και ενίσχυσης υδροφόρου 

ορίζοντα.
 —  Ενίσχυση Φορέων Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κινδύνων από Φυσικές Κατα-

στροφές, με προμήθεια κατάλληλου εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης του στόλου 
της Πυροσβεστικής στη Θεσσαλία.

 —  Τέλος, υλοποιούνται έργα προστασίας περιοχών Natura και άλλων προστατευόμενων 
οικολογικά/περιβαλλοντικά περιοχών.



Προστασία του περιβάλλοντος
Μετάβαση σε μία οικονομία 

φιλική στο περιβάλλον
Κλιματική Αλλαγή 
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Επαναδημιουργία Λίμνης Κάρλας.
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Αντιπλημμυρικά Έργα στον Ποταμό Μέγα της ΠΕ Καρδίτσας.
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Κατασκευή Ταμιευτήρα στο Καστρί Αγιάς.

Αντιπλημμυρική Προστασία Οικισμών ΠΕ Τρικάλων.
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Αντιπλημμυρικά Χειμμάρου Ξηριά.

Αντιπλημμυρικά Χειμμάρου Κραυσίδωνα.



Με τη στήριξη της Ε.Ε./Ταμείου Συνοχής και Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, 
κατασκευάστηκαν οι Υποδομές και προμηθεύτηκαν οι εξοπλισμοί για την κατασκευή των Χώρων 
Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων και των Σταθμών Μεταφόρτωσης, όπως προέβλεπε ο Περι-
φερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης Απορριμμάτων στη Θεσσαλία. Υποδομή ΧΥΤΑ υλοποιήθηκε στη 
Λάρισα, στο Βόλο, στην περιοχή των Τρικάλων που καλύπτει και την Περιφερειακή Ενότητα Καρδί-
τσας, καθώς και στα 3 νησιά της Θεσσαλίας (Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόννησο). 

Πρόσθετα, έκλεισαν και έγιναν έγκαιρα τα έργα αποκατάστασης όλων των Χώρων Ανεξέλε-
γκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) στη Θεσσαλία.

Με την πρόοδο των ετών, των Κανονισμών και του Περιφερειακού Σχεδιασμού, χρηματοδοτού-
νται στην τρέχουσα περίοδο οι τρεις (3) Μονάδες Επεξεργασίας Απορριμμάτων και μετατροπής 
των ΧΥΤΑ σε ΧΥΤΥ (υπολειμμάτων) στοχεύοντας στην ολοκλήρωσή τους έως το 2023, με Π/Υ που 
υπερβαίνει τα 80 εκ. ευρώ. 

Παράλληλα, προχωράνε τα έργα ανάπτυξης δικτύου «Πράσινων σημείων» σε όλους τους Δή-
μους της Θεσσαλίας, η Οικιακή Κομποστοποίηση, καθώς και τα Συστήματα διαλογής στην πηγή 
βιοαποβλήτων (καφέ κάδοι, οχήματα/απορριμματοφόρα συλλογής καφέ κάδων). Για τα Νησιά, 
χρηματοδοτούνται πρόσθετα Σταθμοί Μεταφόρτωσης Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΣΜΑΥ) και Μονά-
δες Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων. Ο συνολικός Π/Υ των έργων αυτών αναμένεται να υπερβεί τα 30 
εκ. ευρώ.



Προστασία του περιβάλλοντος
Μετάβαση σε μία οικονομία 

φιλική στο περιβάλλον
Διαχείριση Απορριμμάτων 
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Επέκταση ΧΥΤΑ Ν. Λάρισας.

Νέα Κυψέλη – ΧΥΤΑ Τρικάλων.
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Έργα Αποκατάστασης Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων 
σε όλη τη Θεσσαλία.

Κατασκευή Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) Καλαμπάκας 
και Προμήθεια Οχημάτων Μεταφοράς. 



Διαχρονικά, με τη συγχρηματοδότηση της Ε.Ε. κατασκευάστηκαν έργα εξασφάλισης πόσιμου 
ύδατος, επαρκούς και ποιοτικού, σε όλη τη Θεσσαλία. Αυτά αφορούν σε εκσυγχρονισμός – αντι-
καταστάσεις – επεκτάσεις δικτύων ύδρευσης, εξωτερικού και εσωτερικού υδραγωγείου, νέες γεω-
τρήσεις, υδρομαστεύσεις ύδατος, αντλιοστάσια, ταχυδιϋλιστήρια, συστήματα καθαρισμού ύδατος, 
τηλεελέγχους – τηλεχειρισμούς, αλλά και Φράγματα συγκέντρωσης Νερού για Ύδρευση (Μαυρο-
μάτι στην περιοχή Αλμυρού Μαγνησίας, Φράγμα Σμοκόβου στην περιοχή της Καρδίτσας κ.α.). 

Σήμερα, έχει αναστραφεί η κατάσταση της ύπαρξης ακατάλληλου για πόση νερού σε οικι-
σμούς, με νέες πηγές υδροληψίας και έργα που υλοποιήθηκαν. 

Μέσω της παρακολούθησης της ποιότητας αλλά και της ποσότητας του νερού από τις ΔΕΥΑ και 
τις αρμόδιες αρχές, καταγράφονται όποια τυχόν προβλήματα υπάρχουν για άμεση αντιμετώπιση, 
καθόσον το αγαθό του νερού οφείλεται να παρέχεται σε όλους. 

Στον τομέα της Αποχέτευσης των αστικών Λυμάτων, κατασκευάστηκαν με συγχρηματοδότηση 
από την Ε.Ε./Ταμείο Συνοχής και  Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, Εγκαταστάσεις 
Επεξεργασίας Λυμάτων και Δίκτυα αποχέτευσης, αλλά και συστήματα τηλεελέγχου. Στην τρέχου-
σα περίοδο υλοποιούνται όλα τα εναπομείναντα έργα Διαχείρισης Λυμάτων στους οικισμούς Γ΄ 
κατηγορίας (άνω των 2.000 κατοίκων) με Π/Υ τάξης 60 εκ. ευρώ, ενώ παράλληλα συνεχίζεται η 
υλοποίηση έργων σε μικρότερους οικισμούς με στόχευση σε αυτούς που εμπίπτουν σε ευαίσθητο 
αποδέκτη, για την προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος.



Προστασία του περιβάλλοντος
Μετάβαση σε μία οικονομία 

φιλική στο περιβάλλον
Υδρεύσεις

Αποχετεύσεις Λυμάτων
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Έργα Ύδρευσης Καλυβιών Πεζούλας – Νεράιδας – Νεοχωρίου.
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Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Δήμου Αγιάς.

Ύδρευση Ανατολικής Πλευράς Ν. Καρδίτσας από τη Λίμνη Σμοκόβου.
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Κατασκευή Φράγματος Ληθαίου Ν. Τρικάλων.

Φράγμα Συγκέντρωσης Νερού στο Ρέμα Μαυρομάτι Ν. Μαγνησίας.



Σημαντικά Μνημεία Πολιτισμού και αντίστοιχοι χώροι υλοποιήθηκαν στη Θεσσαλία, για την 
προστασία, ανάδειξη και επισκεψιμότητά τους. Αυτά ανάγονται σε όλες τις περιόδους: κλασσική, 
βυζαντινή, νεώτερη αλλά και σύγχρονη. Ενδεικτικά και μόνο αναφέρονται:

 —  Στερέωση και ανάδειξη Ιερών Μονών Μετεώρων.
 —  Ενάλιες αρχαιότητες Βορείων Σποράδων και Δυτικού Παγασητικού – ανάδειξη και κα-

τασκευή Κέντρων Ενημέρωσης Επισκεπτών, ένα πρωτοπόρο για τη χώρα έργο, τα πρώτα υποβρύ-
χια μουσεία στην Ελλάδα που έγιναν επισκέψιμα με τη βοήθεια των πόρων της Ε.Ε.

 —  Α΄Αρχαίο Θέατρο Λάρισας, Θέατρο Δημητριάδας στο Βόλο.
 —  Βυζαντινά Κάστρα Φαρσάλων, Μελιβοίας, Τρικάλων, Φαναρίου κ.α.
 —  Αρχαιολογικοί χώροι που αναβαθμίζονται και καθίστανται επισκέψιμοι σε όλη τη Θεσ-

σαλία.
 —  Στερέωση, αναβάθμιση Ιερών Μονών, στην Καλαμπάκα, στην Αγιά, στα Δολιανά, στην 

Ελασσόνα, στον Παλαμά κ.α. 
 —  Δημοτικά Θέατρα σύγχρονου πολιτισμού, στη Λάρισα (ΟΥΗΛ), στο Βόλο (δημοτικό Θέα-

τρο), στον Τύρναβο (ΜΑΧΙΜ) κ.α.
 —  Κέντρα Εικονικής πραγματικότητας – τρισδιάστατης προβολής Μετεώρων (Καστράκι) 

και Ολύμπου (Ελασσόνα).



Προστασία του περιβάλλοντος
Μετάβαση σε μία οικονομία 

φιλική στο περιβάλλον
Πολιτισμός
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Αποκατάσταση και Ανάδειξη Αρχαίου Θεάτρου Λάρισας.
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Μουσείο Λιμναίου Πολιτισμού Κάρλας.
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Αποκατάσταση Τείχους, Πυριτιδαποθήκης και 
Βυζαντινού Κάστρου Φαναρίου.

Συντήρηση Τοιχογραφιών του Νάρθηκα και Ξυλόγλυπτου Τέμπλου του 
Ι. Ν. Ζωοδόχου Πηγής στην Ι. Μ. Σπηλιάς Αγράφων.
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Στερέωση – Αποκατάσταση Τμημάτων Εξωτερικών Τοιχοποιιών 
του Ι. Ν. Τιμίου Σταυρού Δολιανών.

Αποκατάσταση Τμημάτων Τρίτου Διαζώματος – Ανάδειξη της περί 
των τειχών περιοχής του Κάστρου των Τρικάλων.
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Ανάδειξη Σπηλαίου Θεόπετρας, Δημιουργία Κέντρου Τεκμηρίωσης 
και Εκπαίδευσης.
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68

Δημιουργία Επισκέψιμων Ενάλιων Αρχαιολογικών Χώρων στις Νήσους Β. Σποράδων 
και στον Δ. Παγασητικό – Κέντρο Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης Κοινού.
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Επανάχρηση Κτιρίου Παλαιών Φυλακών Τρικάλων – Κέντρο Έρευνας Βασίλης 
Τσιτσάνης και Προστασία/Ανάδειξη Λουτρού. 



71



Η χρηματοδότηση της Ε.Ε. μέσω του Περιφερειακού Προγράμματος Θεσσαλίας, αλλά και με τη 
συμβολή Τομεακών Προγραμμάτων στο Β΄ΚΠΣ, Γ΄ΚΠΣ, ΕΣΠΑ 2007 – 2013 και ΕΣΠΑ 2014 – 2020, 
απέφερε αναβαθμισμένους χώρους σχεδόν στο σύνολο των πόλεων της Θεσσαλίας.

Σημαντικές παρεμβάσεις έγιναν στο πλαίσιο των Προγραμμάτων Αστικής Ανάπτυξης στις με-
γάλες πόλεις της Θεσσαλίας, αλλά και στο πλαίσιο παρεμβάσεων σε μικρότερες πόλεις. Ενδεικτικά 
αναφέρονται:

 —  Ανάπλαση πάρκου Χατζηχαλάρ στη Λάρισα, πάρκου Παυσίλυπου στην Καρδίτσα, Παρα-
λιακού μετώπου στο Βόλο, περιοχών Ληθαίου ποταμού στα Τρίκαλα, Βαρούσι στα Τρίκαλα κ.α.

 —  Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων - συνάθροισης πολιτών στο Βελεστίνο, στον Αλμυρό, 
στην Αγριά, Ν. Αγχίαλο, Σκόπελο Σκιάθο και Αλόννησο, στην Ελασσόνα, Αγιά, Φάρσαλα, Τύρναβο, 
παραλιακούς οικισμούς Λάρισας, Καλαμπάκα, Καστράκι, Σοφάδες, Παλαμά, Μουζάκι κ.α.

Ανάλογες παρεμβάσεις έγιναν σε πολλούς οικισμούς μέσω των Προγραμμάτων Leader Θεσσα-
λίας, που χρηματοδοτούνται από το Γεωργικό Ταμείο της Ε.Ε. Παρεμβάσεις, επίσης, ανέδειξαν και 
σημαντικούς τουριστικούς πόρους στη Θεσσαλία.



Προστασία του περιβάλλοντος
Μετάβαση σε μία οικονομία 

φιλική στο περιβάλλον
Αστικές Αναπλάσεις



Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Λάρισας.
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Ανάδειξη Ιαματικής Πηγής Κόκκινου Νερού του Δ. Αγιάς.

Περιβαλλοντική Αναβάθμιση στο Ληθαίο Ποταμό.
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Εγκατάσταση και Λειτουργία Ολοκληρωμένου Συστήματος Ασφάλειας 
Λιμένος Βόλου Σύμφωνα με τις Απαιτήσεις του Κώδικα ISPS.

Ενοποίηση και Περιβαλλοντική Αποκατάσταση Δημοσίου Χώρου 
στο Δημοτικό Στάδιο Καρδίτσας.
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Αξιοποίηση Ευρύτερης Περιοχής Απιδανού Ποταμού.
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Διαμόρφωση Πάρκου Χατζηχαλάρ.

Ποδηλατόδρομοι Βόλου.
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Κατασκευή Παιδικών Χαρών Δ. Σκοπέλου.

Ανάπλαση Κοινοχρήστων Χώρων Πλατείας και Παιδικής Χαράς 
Αγ. Τριάδας Σκιάθου.



Σημαντικά έργα ενίσχυσης της προσπελασιμότητας της Θεσσαλίας, συγχρηματοδοτήθηκαν από 
τα Ταμεία της Ε.Ε., αποφέροντας ενισχυμένες υποδομές που διασφαλίζουν την ασφαλή και ταχύ-
τερη μετακίνηση πολιτών και εμπορευμάτων, συνεισφέροντας στην εξωστρέφεια επιχειρήσεων 
αλλά και διευκόλυνση μετακινήσεων και προσέλκυσης τουριστών – επισκεπτών.

Το κεντροβαρές της Θεσσαλίας στη χώρα, συνετέλεσε στο να ενισχυθούν έγκαιρα οι κεντρικοί 
άξονες που τη συνδέουν με την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη – σύνορα χώρας (ΠΑΘΕ – με τις σήραγ-
γες των Τεμπών να παραδίδονται σε χρήση τα τελευταία χρόνια, σιδηροδρομικός ΠΑΘΕ συμπερι-
λαμβανομένης της ηλεκτροκίνησης και της γραμμής προαστιακού που συνδέει Λάρισα με Θεσσα-
λονίκη), ενώ το έργο κατασκευής της Ε65 υλοποιείται τα τελευταία χρόνια συνδέοντας άμεσα τη 
Δυτική Θεσσαλία με την Δυτική Μακεδονία προς βορρά και Στερεά Ελλάδα στο νότο. Ο συνολικός 
Π/Υ που αναλογεί στη Θεσσαλία για τα έργα αυτά υπερβαίνει τα 865 εκ. ευρώ.

Η υλοποίηση του έργου κατασκευής αεροδρομίου Νέας Αγχιάλου στην περιοχή του Αλμυρού 
Μαγνησίας, ως περιφερειακό, είναι το μοναδικό στην ηπειρωτική Θεσσαλία και συνεισφέρει στις 
απευθείας αεροπορικές συνδέσεις με άλλες περιοχές χώρας και εξωτερικού. Το αεροδρόμιο της 
Σκιάθου, που εντάσσεται στα Διευρωπαϊκά, αναβαθμίστηκε με τη συγχρηματοδότηση της Ε.Ε. με 
το έργο Επέκτασης δαπέδου στάθμευσης αεροσκαφών και νέου συνδετήριου τροχοδρόμου. 

Ως προς τους λιμένες, το λιμάνι του Βόλου (διευρωπαϊκό δίκτυο) αναβαθμίστηκε σημαντικά, με 
τελευταίο έργο που υλοποιήθηκε η εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος ασφάλειας σύμφω-
να με τις απαιτήσεις του Κώδικα ISPS, που επιτρέπει την απρόσκοπτη λειτουργία του.

 
Οι λιμένες των Νησιών, Σκιάθου, Σκοπέλου, Αλοννήσου, αλλά και Γλώσσας Σκοπέλου, ενισχύθη-

καν με υποδομές με τη συγχρηματοδότηση των Ταμείων της Ε.Ε. Περαιτέρω, Αλιευτικά καταφύγια 
κατασκευάστηκαν ή αναβαθμίστηκαν, με συγχρηματοδότηση του Γεωργικού Ταμείου της Ε.Ε. Εν-
δεικτικά αναφέρονται το Αλιευτικό καταφύγιο Πτελεού και Αχιλλείου στη Μαγνησία, Αγιοκάμπου 
και Στομίου στη Λάρισα, Βότση στην Αλόννησο κ.α. 

Το έργο της Ηλεκτροκίνησης – Τηλεδιοίκησης της σιδηροδρομικής γραμμής Παλαιοφάρσαλος  
– Καλαμπάκα, καθώς και της γραμμής Λάρισα – Βόλος, εντάχθηκαν στο ΕΣΠΑ και αναμένεται να 
υλοποιηθούν και αποφέρουν άμεσα οφέλη στη Θεσσαλία. Μικρότερου μεγέθους έργα σιδηροδρο-
μικού δικτύου ήδη υλοποιήθηκαν με συγχρηματοδότηση, όπως η αναβάθμιση σιδηροδρομικών 
σταθμών, έργα διαβάσεων γραμμών, έργα ασφάλειας, τοποθέτηση ηχοπετασμάτων στην πόλη της 
Λάρισας (υπό υλοποίηση) κ.α.

Πέραν αυτών όμως, τόσο οι διαπεριφερειακές οδικές συνδέσεις, όσο και οι ενδοπεριφερεια-
κές, αλλά και οι παρακάμψεις αστικών κέντρων και οι μικρότερου μεγέθους σημαντικής σκοπιμό-
τητας/χρησιμότητας οδικοί άξονες, κατασκευάστηκαν με σημαντικό Π/Υ από τα Ταμεία της Ε.Ε., 
αλλάζοντας τα δεδομένα στο χάρτη των οδικών μεταφορών στη Θεσσαλία, στηρίζοντας πολίτες 
και επιχειρήσεις.

Ενδεικτικά αναφέρονται ο οδικός άξονας Λάρισα – Τρίκαλα, το τμήμα Τρίκαλα – Καλαμπάκα, 
ο άξονας Λάρισα – Καρδίτσα, ο παραλιακός άξονας Λάρισας, τα τμήματα Παράκαμψης Βόλου. 
Επίσης, παρακάμψεις Λάρισας, Τρικάλων και Καρδίτσας αλλά και μικρότερων οικισμών. Ακόμα, 
παρεμβάσεις σε μικρότερα οδικά τμήματα όπως Κύκλωμα Μετεώρων, οδικός Άξονας Βερδικούσα-
Καλαμπάκα, οδικά έργα σε Αλόννησο, Σκόπελο και Σκιάθο, οδικό κύκλωμα Λίμνης Πλαστήρα, οδός 
Τρίκαλα – Πύλη – κύκλωμα προς Καλαμπάκα και προς Ήπειρο, οδικά τμήματα στην περιοχή του 
Ολύμπου, του Πηλίου, της Όσσας, της Όθρυος κ.α., κατασκευή νέων γεφυρών σε οδικούς άξονες. 

Τέλος, σημαντικά έργα υλοποιήθηκαν σε αστικά κέντρα, οδικά, σε συνδυασμό με πεζοδρομή-
σεις, κατασκευή δρόμων ήπιας κυκλοφορίας και ποδηλατόδρομων. Στον τομέα, συνεισφέρουν τα 
έργα που υλοποιήθηκαν για την οδική ασφάλεια μεταφορών, με την ενίσχυση του στόλου και εξο-
πλισμού της ελληνικής αστυνομίας/τροχαίας. Ενδεικτικά ως προς τον Π/Υ που διατέθηκε, αναφέ-
ρουμε ότι στο ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014 – 2020 υλοποιούνται έργα συνολικού Π/Υ 260 εκ. ευρώ, ενώ 
στο ΠΕΠ.Θ 2007 – 2013 ο Π/Υ υπερέβη τα 200 εκ. ευρώ. 



Υποδομές 
Προσπελασιμότητας
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Ανακατασκευή Τμημάτων Λεωφόρου Καραμανλή.
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Κατασκευή Αλιευτικού Καταφυγίου στο Βότση Αλοννήσου.

Βελτίωση Οδικού Κυκλώματος Μετεώρων.
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Γήπεδο Μπάσκετ Σκιάθου.

Παράκαμψη Πύλης – Παλαιομοναστήρου και Νέας 
Γέφυρας Πύλης.
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Δυτική Παράκαμψη Πόλεως Καρδίτσας Τμήμα Τρικάλων – Φαναρίου.





90

Ολοκλήρωση Εθνικής Οδού Λάρισας – Τρικάλων.

Περιφερειακός Δακτύλιος Τρικάλων, Τμήματος από Κόμβο Ε.Ο. 
Τρικάλων – Άρτας έως Ε.Ο. Τρικάλων – Ιωαννίνων.
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Παρακάμψεις Αρτεσιανού και Ριζοβουνίου στην Ε.Ο. Καρδίτσας – Τρικάλων.

Ε.Ο. Τρικάλων – Άρτας. Τμήμα από Γέφυρα Καραβαπόρου έως Λυγαριά.
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Επέκταση Δαπέδου Στάθμευσης Αεροσκαφών και Νέου Συνδετήριου 
Τροχιοδρόμου στον Κρατικό Αερολιμένα Σκιάθου.
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Η στήριξη των επιχειρήσεων, η καινοτόμος επιχειρηματικότητα και η μεταφορά αποτελεσμά-
των έρευνας - καινοτομίας στις επιχειρήσεις, κρίνεται μέγιστης σημασίας για τη Θεσσαλία, ιδίως 
υπό τις τρέχουσες συνθήκες οικονομικού περιβάλλοντος λόγω πανδημίας Covid – 19. Με τη στήρι-
ξη της Ε.Ε. / Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης χρηματοδοτούνται Ιδιωτικές Επενδύ-
σεις για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στη Θεσσαλία, 
με έμφαση στις προτεραιότητες της Στρατηγικής Έξυπνης  Εξειδίκευσης Θεσσαλίας. Συνοπτικά 
αναφέρονται:
 — Δράσεις εκσυγχρονισμού υφισταμένων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων 
μέσω τεχνολογικής και μη τεχνολογικής αναβάθμισης, με αξιοποίηση υποστηρικτικών τεχνολογιών 
ή και καινοτομίας, για τη βελτίωση της παραγωγικότητας, της ποιότητας και καινοτομίας ή και για 
την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών.  
 —  Δράσεις ενίσχυση νέων, νεοσύστατων και υπό σύσταση επιχειρήσεων για την αξιο-
ποίηση πατεντών ή και καινοτομιών, καθώς και υποστηρικτικών υπηρεσιών για την βελτίωση της 
παραγωγικής τους δραστηριότητας ή και για την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών.
 —  Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων 
στη Θεσσαλία.
 —  Στήριξη επιχειρήσεων μέσω του Ταμείου Επιχειρηματικότητας (ΤΕΠΙΧ).
 —  Δράσεις ενσωμάτωσης έρευνας / καινοτομίας σε επιχειρήσεις.
 —  Δράσεις ενίσχυσης υφιστάμενων ΜΜΕ που επλήγησαν από τον Covid – 19 στη Θεσσα-
λία στην περίοδο 2020 – 2021, με επιχορήγηση κεφαλαίου κίνησης.

Με τη στήριξη της Ε.Ε. / Ε.Γ.Τ.Α.Α. χρηματοδοτούνται Ιδιωτικές Επενδύσεις για τη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας των αγροτικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη Θεσσαλία, όπως:
 —  Σχέδια Βελτίωσης Αγροτικών εκμεταλλεύσεων.
 —  Υποστήριξης Μικρών αγροτικών εκμεταλλεύσεων.
 —  Δράσεις για Νέους Γεωργούς.
 —  Ιδιωτικές Επενδύσεις στους τομείς της Μεταποίησης κ.α.
 —  Ιδιωτικές Επενδύσεις στο πλαίσιο Προγραμμάτων Τοπικής Ανάπτυξης.

Τέλος, με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, υποστηρίζεται η προώθηση της αυ-
τοαπασχόλησης, της επιχειρηματικότητας και της δημιουργίας επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομέ-
νων καινοτόμων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, η στήριξη των θέσεων εργασίας, 
η προσαρμογή επιχειρήσεων και εργαζομένων στις αλλαγές, αλλά και η κοινωνική οικονομία.



Επιχειρηματικότητα












