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ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΩΝ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ 

 

 Θεζζαλονίκη-Κενηπική έδπα 
 

Σν ηκήκα Δπξσπατθψλ Πξνγξακκάησλ, θαηά ην έηνο 2013, αζρνιήζεθε 

κε δηάθνξα πξνγξάκκαηα γηα ηελ αλάπηπμε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ 

Κ.Δ.Π.Α. πλνιηθά ππνβιήζεθαλ 18 πξνηάζεηο, κε 9 εμ’ απηψλ λα έρνπλ 

εγθξηζεί, ζε 7 λα αλακέλνληαη απνηειέζκαηα θαη 2 λα είλαη ζε ιίζηα 

επηιαρνπζψλ πξνηάζεσλ. Σν ζπλνιηθφ πνζφ ησλ έσο ηψξα εγθεθξηκέλσλ 

πξνηάζεσλ, ην νπνίν αληηζηνηρεί ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Κ.Δ.Π.Α., αλέξρεηαη 

ζηηο 425.300 €. Δπίζεο, ζε 4 πξνηάζεηο, ην ηκήκα βξίζθεηαη ζε επίπεδν 

ζπδεηήζεσλ κε ηνπο αξκφδηνπο θνξείο θαη θαζνξηζκνχ ζπλζεθψλ γηα ηελ 

ππνβνιή ηειηθψλ πξνηάζεσλ. 

Παξάιιεια, ην ηκήκα Δπξσπατθψλ Πξνγξακκάησλ, πξνζπαζεί κε 

δηάθνξεο ελέξγεηεο θαη πξσηνβνπιίεο, λα επεθηείλεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ 

Κ.Δ.Π.Α. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη: 

 Δπαθέο γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ αιιά θαη ηνπ 

δαλεηαθνχ θεθαιαίνπ ζην πιαίζην ηεο πξσηνβνπιίαο ηνπ ΚΔΠΑ γηα ηε 

δεκηνπξγία  ηνπ πξψηνπ ηδησηηθνχ θνξέα κηθξνπηζηψζεσλ ζηελ 

Διιάδα. Ήδε ην ΚΔΠΑ ζηηο 4/6/2013 έγηλε κέινο  ηνπ Μηcrofinance 

Centre (ΜFC).  

 Δπαθέο κε θνξείο γηα ηελ δηθηχσζε αιιά θαη ηελ πξνψζεζε ηεο 

πξσηνβνπιίαο ηνπ Κ.Δ.Π.Α. γηα ηηο κηθξνπηζηψζεηο  

 Τπνζηεξηθηηθέο ελέξγεηεο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ θνξέα παξνρήο 

κηθξνπηζηψζεσλ (έξεπλα, business plan, marketing plan, εγρεηξίδηα, 

focus groups, ζπλεληεχμεηο) 

 Αλάπηπμε πξνηάζεσλ γηα ηελ ηξαηεγηθή Έμππλεο Δμεηδίθεπζεο γηα 

ηελ πεξηθέξεηα θεληξηθήο Μαθεδνλίαο 

 Αλάπηπμε business plan γηα ην θέληξν design  

 Γηεξεχλεζε πεγψλ ρξεκαηνδφηεζεο γηα ην θέληξν design θαη επαθέο κε 

θνξείο (Γθαίηε, Πεξηθέξεηα θεληξηθήο Μαθεδνλίαο, Φεθηαθή χγθιηζε) 

 Γηθηχσζε κε θνξείο γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ design (BEDA, EOT, Γήκνο 

Θεζζαινλίθεο, Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, θα) 



 

 

 Γεκηνπξγία εληχπνπ γηα ηελ θνηλσληθή νηθνλνκία 

 Γεκηνπξγία εληχπνπ γηα ην design 

 Αλάπηπμε πξφηαζεο γηα ηελ Φεθηαθή χγθιηζε γηα ηελ δεκηνπξγία 

πξνγξάκκαηνο γηα θνππφληα design  

 Παξαθνινχζεζε ησλ εμειίμεσλ ζρεηηθά κε ηα πξνγξάκκαηα θαη ηηο 

ρξεκαηνδνηήζεηο θαηά ηελ λέα πξνγξακκαηηθή πεξίνδν θαη ζπκκεηνρή 

ζηηο δηαβνπιεχζεηο  (MED programme, Black sea programme, θιπ) 

 Παξαθνινχζεζε ησλ λέσλ πξνζθιήζεσλ ππνβνιήο πξνηάζεσλ θαη 

επηθνηλσλίεο κε θνξείο γηα ζπκκεηνρή ζε πθηζηάκελα ζρήκαηα 

 Γηαρείξηζε ησλ εγθεθξηκέλσλ έξγσλ 

 Γηνξγάλσζε ζεκαηηθψλ εξγαζηεξίσλ ζην πιαίζην πξνγξακκάησλ (π.ρ. 

SEE PLATFORM). 

 πκκεηνρή ζε ζπλέδξηα θαη εθδειψζεηο ζην εμσηεξηθφ (π.ρ. ζπκκεηνρή 

σο ζπλεξγάηεο ησλ εηαίξσλ ηνπ έξγνπ SCOW ζηηο 18/6/2013 ζηε 

Βαξθειψλε). 

Παξαθάησ αλαθέξνληαη θάπνηεο απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο εκεξίδεο - 

γεγνλφηα πνπ είηε δηνξγαλψζεθαλ, είηε παξαθνινπζήζεθαλ απφ ηα ζηειέρε 

ηνπ ηκήκαηνο, γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ: 

 

Έηορ 2013/ 
Ημεπομηνία  

Γπαζηηπιόηηηα 

21/2 - 23/9 
πκκεηνρή ζην δίθηπν εκπεηξνγλσκφλσλ γηα ηελ 

δηαβνχιεπζε Έμππλεο Δμεηδίθεπζεο ηεο Πεξηθέξεηαο 
Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο. 

29/3 
πλάληεζε ζηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο κε ην πξνεδξείν ηνπ 

ΔΒΔ, κε ζέκα ηελ ξεπζηφηεηα θαη ηηο απαηηνχκελεο ζεζκηθέο 
κεηαβνιέο γηα ηηο κηθξνπηζηψζεηο 

18/5 
πλδηνξγάλσζε θαη ζπκκεηνρή ζε WG ηνπ 1νπ “Designing 

Creative Synergies Thessaloniki” 

25/5 
πκκεηνρή ζε workshop  γηα ηνπο επηηπρφληεο ζηα πιαίζηα 

ηεο πξσηνβνπιίαο Jasmine ζηηο Βξπμέιιεο 

3/6 
πλδηνξγάλσζε θαη ζπκκεηνρή ζην ζπλέδξην  

“Design and Creativity: Fast Foreword” 

6/6 – 7/6 Workshops ζην Service Design 



 

 

18/6 
πκκεηνρή ζην ελαξθηήξην ζπλέδξην ηνπ έξγνπ SCOW, ζηα 

πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο MED ζηελ Βαξθειφλε 

27/06 
πκκεηνρή  ζην Δηήζην πλέδξην ηνπ European Microfinance 

Network ζηελ ηνθρφικε 

29/6 - 31/6 
Δπίζθεςε ηεο Microfinanza Rating ζην Κ.Δ.Π.Α., γηα ηελ 

αμηνιφγεζε εηνηκφηεηαο ηνπ θνξέα γηα ηελ έλαξμε εξγαζηψλ 
κηθξνπηζηψζεσλ 

13/9 
Παξνπζίαζε Design ζην πεξίπηεξν ηεο Πεξηθέξεηαο 

Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο θαηά ηε δηεμαγσγή ηεο 78εο ΓΔΘ 

17/9 - 20/9 Δθπαίδεπζε ησλ ζηειερψλ ηνπ ηκήκαηνο ζηηο κηθξνπηζηψζεηο 

25/9 - 26/9 πκκεηνρή ζηηο “Design Days 2013”, Brussels 

15/10 - 18/10 Δθπαίδεπζε ησλ ζηειερψλ ηνπ ηκήκαηνο ζηηο κηθξνπηζηψζεηο 

29/10 - 1/11 Workshops ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ΣΟΠΑ 

31/10  - 1/11 
See platform workshops ζε ΜΜΔ θαη Γεκφζηνπο Φνξείο, 

 ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Κ.Δ.Π.Α. 

19/11 - 20/11 Global Service Design Conference (Cardiff) 

25/11 - 29/11 Δθπαίδεπζε ησλ ζηειερψλ ηνπ ηκήκαηνο ζηηο κηθξνπηζηψζεηο 

11/12 
See platform workshops ζε ΜΜΔ θαη Γεκφζηνπο Φνξείο, ζηα 

γξαθεία ηνπ ΔΦΔΠΑΔ, Αζήλα 

13/12 
Δλαξθηήξηα ζπλάληεζε εηαίξσλ ηνπ έξγνπ ''TRIGGER'' ζην 

πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο Δπξσπατθήο Δδαθηθήο 
πλεξγαζίαο ''Διιάδα-Βνπιγαξία 2007-2013'' 

 

 

 



 

 

Παξαθάησ παξαηίζεληαη ηα πξνγξάκκαηα θαη ηα projects ζηα νπνία 

ζπκκεηείρε ην ηκήκα ησλ Δπξσπατθψλ Πξνγξακκάησλ ηνπ Κ.Δ.Π.Α., 

αλαιπηηθά: 

# Programme Current Projects Budget 
Duration 
(months) 

Status Result 

1 
DG Enterprise 

SEE Platform 72.390 € 36 Implementation Success 

2 
European Design 

Platform 
100.000€ 36 Implementation Success 

3 DG Regio Jasmine Indirect 12 Implementation Success 

4 

ΣΟΠΑ 

Έληαμε 12.000 € 20 Implementation Success 

5 Δπεκβαίλσ 12.000 € 20 Implementation Success 

6 Αλάηαζε ζηελ Πέιια 12.000 € 20 Implementation Success 

7 AHRC 
Mapping Design 

Innovation Ecosystems 
Indirect 36 Implementation Success 

8 ENPI CBC MED Scow Indirect 36 Implementation Success 

9 

ΔΠ Ψηθιακή 
ύγκλιζη 

Κέληξν Design 500.000 € TBD 

Discussions 

- 

10 IDEA TBD TBD - 

11 Microcredit 500.000 € TBD - 

12 

Progress 
Programme 

Youth Guarantees 160.000 € 12 Submitted - 

13 Social Finance 93.400 € 12 Submitted - 

14 Skills for Growth TBD 12 Submitted - 

15 
CIP 

Future Internet 3.250.000 € 22 Submitted - 

16 Web Entrepreneurhip TBD TBD In progress - 

17 
Interreg Greece 

– Bulgaria 
(ΔΠΑ) 

Trigger 216.910 € 22 Implementation Success 

18 

 
Interreg Greece - 

FYROM 

CRM 681.960 € 18 Reserved List - 

19 Star Jobs 74.000 € 18 Submitted - 

20 Value Chain 135.000 € 18 Submitted - 

21 Microstars 269.500 € 18 Submitted - 

22 
Intelligent 

Energy Europe 
S-Bed 118.000 € 36 Reserved List - 



 

 

                      Γπαθείο Βπςξελλών 

 

Σν γξαθείν ηνπ ΚΔΠΑ ζηηο Βξπμέιιεο έζεζε σο ζηφρεπζε ηελ απφθηεζε 

επαθψλ ζε πεξηθεξεηαθά γξαθεία & εκπνξηθέο αληηπξνζσπείεο πνπ 

εθπξνζσπνχληαη ζηηο Βξπμέιιεο, ηελ απφθηεζε πιεξνθνξηψλ, ηε βειηίσζε ηεο 

εηθφλαο ηνπ ΚΔΠΑ θαη ησλ θνξέσλ ηεο Β. Διιάδνο ζηηο Βξπμέιιεο θαη ηε 

ζπλεξγαζία γηα ηελ αλάπηπμε ησλ πξνηάζεσλ ηνπ ΚΔΠΑ ζηηο θαηά θαηξνχο 

επξσπατθέο θαη ειιεληθέο πξνζθιήζεηο πξνγξακκάησλ. 

 Οη επαθέο απνηέιεζαλ επέλδπζε: 

 ηελ εχξεζε εηαίξσλ ζε πξνγξάκκαηα ηεο Δ.Δ. (Progress 

Programme, Social Finance, Future Internet) 

 ηελ γλσζηνπνίεζε ελδηαθεξφλησλ πξνγξακκάησλ (Marie Curie 

Industry Academia Partnerships and Pathways-RAMACON 

Project), ζπλεδξίσλ & πξσηνβνπιηψλ ζε άιιεο πεξηθέξεηεο 

(Ernst&Young Conference -κε θάιπςε εμφδσλ-, Monza Fair) 

 ηελ κεηαθνξά ηερλνγλσζίαο γηα ηε βειηίσζε ησλ πξνηάζεσλ 

γηα έξγα ηνπ ΚΔΠΑ (Progress Programme/Social Finance) 

Δηδηθφηεξα πξαγκαηνπνηήζεθαλ: 

 πλαληήζεηο & επαθέο κε θνξείο γηα γλσζηνπνίεζε θαιψλ πξαθηηθψλ 

ζρεηηθά κε ηελ παξνρή κηθξνπηζηψζεσλ (EMN, FEBEA) αιιά θαη 

θνξείο ηνπ βειγηθνχ δεκνζίνπ (National Bank of Belgium, Financial 

Services and Markets Authority) γηα ηελ γλσζηνπνίεζε ησλ 

πξνυπνζέζεσλ ιεηηνπξγίαο ελφο Φνξέα Παξνρήο Μηθξνπηζηψζεσλ ζην 

Βέιγην. ε ηερληθφ-λνκνζεηηθφ επίπεδν θαη ζπγθεθξηκέλα ζρεηηθά κε ηελ 

έδξα, ηνλ ηχπν ηεο εηαηξίαο, ηελ επηβιέπνπζα αξρή, ηελ θνξνιφγεζε, 

θ.α. 

 Δπαθέο κε πηζαλνχο επελδπηέο γηα ηνλ θνξέα πνπ πεξηιακβάλνπλ funds 

κε ζρεηηθή δξαζηεξηφηεηα, ηξάπεδεο, δηεζλήο νξγαληζκνχο, μέλεο 

θπβεξλήζεηο θαη Έιιελεο εππαηξίδεο 

 Παξνπζίεο ζε ζπλέδξηα γηα ηελ αλάπηπμε πξνγξακκάησλ ζηα πιαίζηα 

ηνπ FP7 θαη ηνπ Horizon 2020, αιιά θαη ζε κεγάιεο δηνξγαλψζεηο φπσο 

νη Open Days 2013 θαη εκεξίδεο ζρεηηθά κε ηηο Γεμηφηεηεο γηα ηελ 

Δξγαζία, ηνλ Σνπξηζκφ, ηηο Δλαιιαθηηθέο Μνξθέο Υξεκαηνδνηήζεσλ, 

ηελ Δλεξγφ Γήξαλζε, ηα  Vouchers ζηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα, ηελ 

Πξαθηηθή Δθπαίδεπζε 



 

 

 πκκεηνρή ζε Working Groups ηνπ ERRIN γηα ηελ ελεκέξσζε ζρεηηθά 

κε ην Design, ηελ Έμππλε Δμεηδίθεπζε (Smart Specialization), ηελ 

θαηλνηφκν ρξεκαηνδφηεζε (Innovation Funding), ηηο Έμπλεο Πφιεηο 

(Smart Cities), θαη ην Νεξφ 

 πκβνιή ζηελ αλάπηπμε Δπξσπατθψλ Πξνγξακκάησλ (Interreg 

GREECE-FYROM/ Microstars) θαη ζηελ δηνξγάλσζε εθδειψζεσλ ζηελ 

Θεζζαινλίθε (Design and Creativity: Fast Forward) 

 Δπαθέο κε ηειέρε ηεο Δπηηξνπήο (Directorates General: Enterprise & 

Industry - Employment, Social Affairs & Inclusion, Education & Culture, 

Regional Policy), Δπξσβνπιεπηέο (Κξίησλ Αξζέλεο, Νηθφιανο Υνπληήο, 

Νίθνο Υξπζφγεινο, πχξνο Γαλέιιεο, Γεκήηξηνο Γξνχηζαο, Ρφδε 

Κξάηζα - Σζαγθαξνπνχινπ, Υξπζνχια Παιηαδέιε, Γεψξγηνο 

Παπαληθνιάνπ, Άλλπ Πνδεκαηά, Κσλζηαληίλνο Πνππάθεο, πιβάλα 

Ράπηε, Θεφδσξνο θπιαθάθεο θαη κε βνεζνχο ησλ Μαξηέηηα 

Γηαλλάθνπ, Μαξία Διέλε Κνππά, Γεψξγηνο Κνπκνπηζάθνο, Γεψξγηνο 

Παπαζηάκθνο, Γεψξγηνο ηαπξαθάθεο, Ισάλλεο Σζνπθαιάο) & Έιιελεο 

Βνπιεπηέο (Μάθεο Βνξίδεο, Άδσλεο Γεσξγηάδεο, Αηθαηεξίλε Μάξθνπ) 

θαη ζηειέρε ηεο Μφληκεο Διιεληθήο Αληηπξνζσπείαο θαη ηνπ Διιεληθνχ 

Πξνμελείνπ ζην Βέιγην γηα ηελ πξνψζεζε ησλ ζηφρσλ ηνπ ΚΔΠΑ θαη 

γηα ηελ ζπιινγή πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε κειινληηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

& ηελ επηξξνή ζε επίπεδν policy-making 

 πλ-δηνξγάλσζε ησλ Design Days 2013 καδί κε ην ERRIN 

 Οξγάλσζε επίζθεςεο group δέθα επηζθεπηψλ ζε ζπλεξγαζία κε ην 

γξαθείν ηνπ Έιιελα Δπξσβνπιεπηή Θεφδσξνπ θπιαθάθε, ζηα πιαίζηα 

ησλ Design Days 2013. 

 

 


