
 

 

Η ΕΥΡΩΠΗ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΟΥ 

Διαγωνισμός Φωτογραφίας με θέμα έργα που χρηματοδοτήθηκαν από την πολιτική 
συνοχής 

 

Λίστα έργων για ιδέες για φωτογράφηση 

Νομός Θεσσαλονίκης 

- Ανάπλαση της Νέας Παραλίας Θεσσαλονίκης και του τμήματος από το Βασιλικό 
Θέατρο έως τους Ομίλους Θαλάσσιων Αθλημάτων 

- Κατασκευή/ανέγερση του 2ου γυμνασίου Ευκαρπίας και του 3ου Ολοήμερου 
6θέσιου Δημοτικού Πυλαίας 

- Συντήρηση, Προστασία και Βελτίωση της ανώτερης επιφάνειας των Τειχών της 
Θεσσαλονίκης 

- Ηλεκτροφωτισμός, Αποκατάσταση και Ανάδειξη των Ψηφιδωτών Δαπέδων των 
Ανακτόρων του Γαλέριου στην Πλατεία Ναυαρίνου 

Άλλα έργα: 

- Προμήθεια και εγκατάσταση ιατροτεχνολογικού και βιοϊατρικού εξοπλισμού 
υψηλής τεχνολογίας στα νοσοκομεία Παπαγεωργίου και Αγίου Παύλου, Θεαγένειο 
και ΑΧΕΠΑ 

- Προμήθεια εξοπλισμού στο Μέγαρο Μουσικής 
- Παροχή Υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας παιδιών, δράσεις κοινωνικής ένταξης, 

Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση, υποστήριξη συμβουλευτικών κέντρων και 
ξενώνων φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών, υποστήριξη κοινωνικής 
επιχειρηματικότητας, υλοποίηση Κέντρων κοινότητας (κοινωνικά φαρμακεία και 
παντοπωλεία) κ.α. 

Νομός Χαλκιδικής 

- Επέκταση του Αρχαιολογικού Μουσείου Πολυγύρου και το κέλυφος προστασίας 

και ανάδειξης τμήματος του αρχείου νεκροταφείου Ακάνθου Χαλκιδικής! 

- Κατασκευή οδικού άξονα από την Ποτίδαια έως την Κασσανδρεία, που έχει μειώσει 

και διευκολύνει κατά πολύ τις μετακινήσεις μας στην όμορφη Χαλκιδική ιδίως τους 

καλοκαιρινούς μήνες που η κίνηση είναι αυξημένη! Επίσης και η Περιμετρική οδός 

Πολυγύρου. 



 

- Κατασκευή γεωργικών γεωτρήσεων σε Δημοτικά Διαμερίσματα του δήμου Νέας 

Προποντίδας  

- Κατασκευή του 12θέσιου Δημοτικού Σχολείου Καλλικράτειας Χαλκιδικής και του 

12θέσιου Λυκείου Νέων Μουδανιών 

Νομός Ημαθίας  

- Ανακαίνιση και αναδιαμόρφωση του πρώην βιομηχανικού κτηρίου Βέτλανς και 

σησαμοτριβείου «Μάκη» στη Νάουσα ως πολυχώρο πολιτισμού 

- Παρεμβάσεις σε 9 χλμ οδικού δικτύου μεταξύ Βέροιας και Νάουσας 

- Αποκατάσταση και ανάδειξη 16 αρχαιολογικών χώρων και μνημείων, μεταξύ των 

οποίων το αρχαίο θέατρο της Μίεζας, η Παλαιά Μητρόπολη της Βέροιας, το 

ανάκτορο των Αιγών καθώς και το νέο Πολυκεντρικό Μουσείο στη Βεργίνα 

- Ενίσχυση του θεσμού του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Νάουσας 

- Αποκατάσταση του συνόλου των χωματερών στην Ημαθία και διαχείριση των 

αστικών στερεών απορριμμάτων σε Χώρους Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤΑ), καθώς και 

αναβάθμιση του δικτύου ύδρευσης σε σύνολο 230 χλμ και βελτίωση της ποιότητας 

νερού για 90.000 χρήστες! 

- Κατασκευή τεσσάρων (4) σχολικών συγκροτημάτων σε Νάουσα, Βέροια και 

Ριζώματα. 

- Στη Βέροια, αναδιαμόρφωση του δικτύου πεζοδρόμων και με υποδομές για άτομα 

με αναπηρία και παρεμβάσεις για αστικό πράσινο. 

- Στην Αλεξάνδρεια διευκόλυνση της πρόσβασης των κατοίκων μέσω παρεμβάσεων 

αστικής αναβάθμισης! 

Νομός Πέλλας  

- Ανάδειξη του Δικτύου Ποταμοβραχιόνων της πόλης της Έδεσσας 

- Αποπεράτωση της παράκαμψης Έδεσσας από τον κόμβο 1 έως τον κόμβο Έδεσσα 2 

και αποπεράτωση του τμήματος Παραλίμνης του οδικού άξονα Θεσσαλονίκης – 

Έδεσσας 

- Εξοπλισμός και η ολοκλήρωση της έκθεσης Αρχαιολογικού Μουσείου Πέλλας 

- Αποκατάσταση του συνόλου των χωματερών Πέλλας και ολοκλήρωση των έργων 

επεξεργασίας λυμάτων και αποχετεύσεων στο Μεσημέρι και στο Ριζάρι.  



 

- Αναβάθμιση του δικτύου ύδρευσης με εξοικονόμηση και βελτίωση του πόσιμου 

νερού για 62.000 κατοίκους. 

- Υποδομές για σχολικά κτήρια, όπως στο 4ο ολοήμερο Νηπιαγωγείο Έδεσσας, το 2ο 

Δημοτικό Αριδαίας, το 9ο δημοτικό Γιαννιτσών, αλλά και εξοπλισμός για 39 

τμήματα ένταξης σε ειδικά σχολεία και δημοτικά στους δήμους Πέλλας, Σκύδρας, 

Αριδαίας και Έδεσσας 

- Αναπλάσεις δρόμων, πεζοδρόμων και χώρων πρασίνου στα Γιαννιτσά! 

Νομός Σερρών 

- Διαχείριση και λειτουργία Προστατευόμενης Περιοχής Λίμνης Κερκίνης 

- Αποκατάσταση βορειοδυτικής πτέρυγας Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου Σερρών 

και Βυζαντινού Πύργου Μαρμαρίου Αμφίπολης 

- Ανακαίνιση πρώην κινηματογράφου «Κεντρικόν» σε θέατρο και πολυχώρο 

πολιτιστικών εκδηλώσεων 

- Κατασκευή Στεγάστρου Προστασίας Παλαίστρας Αρχαίου Γυμνασίου Αμφίπολης 

- Ολοκλήρωση οδικού άξονα Σερρών Αμφίπολης 

- Εξοπλισμός και η ολοκλήρωση της έκθεσης Αρχαιολογικού Μουσείου Πέλλας 

- Διευθέτηση Υδατορέματος Νικόκλειας και 5 έργα αποχετεύσεων και 

εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων. Αποκατάσταση του συνόλου των 

χωματερών στην περιφέρεια Σερρών. 

- Κατασκευή σταθμών τηλεελέγχου και τηλεχειρισμού Ύδρευσης Σερρών και 

αναβάθμιση τμήματος δικτύου ύδρευσης 

- Υποδομές για σχολικά κτήρια, όπως στο 12θέσιο Δημοτικό Σχολείο Σκουτάρεως, 

12θέσιου Δημοτικού Σερρών και αναβάθμιση του εξοπλισμού των εργαστηρίων 

βασικής έρευνας του ΤΕΙ Σερρών 

Νομός Πιερίας 

- Εργασίες αποκατάστασης και στερέωσης στην Ιερά Μονή Αγίου Διονυσίου στον 

Όλυμπο 

- Προστασία, συντήρηση και αποκατάσταση Ωδείου των μεγάλων Θερμών του Δίον 

- Διαχείριση και λειτουργία της προστατευόμενης περιοχής Εθνικού Δρυμού 

Ολύμπου 



 

- Βελτίωση πέτρινου Παρατηρητηρίου νέας Αγαθούπολης 

- Κατασκευή της δεξαμενής Ύδρευσης της πόλης της Κατερίνης στη θέση Σβορώνος 

και αναβάθμιση δικτύου ύδρευσης και βελτίωση ποιότητας πόσιμου νερού για 

100.000 κατοίκους 

- Ανέγερση Ενιαίου Λυκείου Κονταριώτισσας, Ειδικού Δημοτικού Σχολείου και 

Νηπιαγωγείου στη Γανοχώρα και Δημοτικού Σχολείου στην πολεοδομική ενότητα 

«Ευαγγελικών Επέκταση» 

- Στη Βέροια, αναδιαμόρφωση του δικτύου πεζοδρόμων και με υποδομές για άτομα  

Νομός Κιλκίς 

- Ανακαίνιση και Επανάχρηση Αυστροελληνικής Καπναποθήκης στο Κιλκίς σε χώρο 

σύγχρονου πολιτισμού 

- Αποκατάσταση, στερέωση, συντήρηση και ανάδειξη του Ιερού Ναού Αγίου 

Γεωργίου Γουμένισσας 

- Ολοκλήρωση της Αστικής Ανάπλασης στο ιστορικό κέντρο του Κιλκίς. 

- Παρεμβάσεις εκσυγχρονισμού οδικού δικτύου στον άξονα Θεσσαλονίκη-Κιλκίς –

Δοϊράνη, κόμβο Ασσήρου και Μαυρονερίου 

- Κατασκευή 6θέσιου δημοτικού σχολείου Νέας Σάντας, των 2θέσιων νηπιαγωγείων 

Μυριοφύτου, Ευκαρπίας και Γαλλικού και εξοπλισμός 16 τμημάτων ένταξης σε 

ειδικά σχολεία του δήμου Κιλκίς 

- Στήριξη του θεσμού του Διεθνούς Φεστιβάλ Κουκλοθέατρου και Παντομίμας του 

Κιλκίς. 

Σε όλους τους Νομούς 

Γενικότερα, σε όλη την περιφέρεια πραγματοποιήθηκαν έργα αποκατάστασης χωματερών 

και επεξεργασίας λυμάτων, αστικών αναπλάσεων, κοινωνικής ένταξης, χρηματοδότησης 

επιχειρήσεων, επέκτασης υποδομών υγείας και εξοπλισμού, κατασκευής οδικών δικτύων 

κ.α. που αποτελούν μεγαλύτερη φωτογραφική πρόκληση αλλά και πιο ενδιαφέρουσα για 

να αναδειχθούν! 

 

Καλή έμπνευση και επιτυχία! 


