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ΤΝΣΟΜΟ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ ΕΡΓΟΤ ΕΣΟΤ 2010 
 
Τν 2010 απνηέιεζε ηε ρξνληά έλαξμεο ηνπ δηαρεηξηζηηθνύ έξγνπ ηνπ ΚΕΠΑ ζην 
πιαίζην ηνπ ΕΣΠΑ 2007-2013 θαζώο θαη ηεο πιήξνπο νινθιήξωζεο απηνύ, ζην 
πιαίζην ηνπ Γ’ ΚΠΣ θαη εηδηθόηεξα ηνπ ΕΠΑΝ Ι. 
 
Σπγθεθξηκέλα : 
 
1) Οινθιεξώζεθαλ επηηπρώο όιεο νη δηαρεηξηζηηθέο δηαδηθαζίεο ηωλ πξνγξακκάηωλ 
ηνπ ηνκέα ελέξγεηαο ηνπ ΕΠΑΝ Ι πνπ αθνξνύζαλ ζηνλ επαλέιεγρν ηωλ επηρεηξήζεωλ 
γηα ηελ επίηεπμε ηωλ ελεξγεηαθώλ ηνπο ζηόρωλ θαζώο θαη ε ινγηζηηθή ηαθηνπνίεζε 
ηνπ ζπλόινπ ηωλ έξγωλ πνπ δηαρεηξίζηεθε ην ΚΕΠΑ, ήηνη  3859 έξγα ζπλνιηθνύ 
πξνϋπνινγηζκνύ 689 εθ. επξώ θαη γηα ηα νπνία εθηακηεύηεθαλ πεξίπνπ 163 εθ. 
επξώ.  
                  
2) Ξεθίλεζε ε πιήξεο ελεξγνπνίεζε ηνπ ΕΠΑΝ ΙΙ κε ηελ πξνθήξπμε ηωλ πξώηωλ 
πξνγξακκάηωλ άκεζεο ελίζρπζεο ηωλ Μηθξνκεζαίωλ Επηρεηξήζεωλ πνπ ζα 
δηαρεηξηζηεί ν ΕΦΕΠΑΕ. Τν ΚΕΠΑ έρνληαο ηελ επζύλε ηεο δηαρείξηζεο ηωλ 
πξνγξακκάηωλ ηεο ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ε νπνία απνηειεί ην βαζηθό εηαίξν ηνπ Ελδηάκεζνπ 
Φνξέα Δηαρείξηζεο ηωλ Πξνγξακκάηωλ ηνπ ΕΠΑΝ ΙΙ-ΕΦΕΠΑΕ κε γεωγξαθηθή 
επζύλε ηηο Πεξηθέξεηεο ηεο Κεληξηθήο θαη Δπηηθήο Μαθεδνλίαο πξνρώξεζε ζηελ 
εθηέιεζε ηνπ δηαρεηξηζηηθνύ ηνπ έξγνπ ζύκθωλα κε ηηο δηαδηθαζίεο νξγάλωζεο θαη 
δηαρείξηζεο πνπ απνθάζηζε ν ΕΦΕΠΑΕ, ζηηο νπνίεο ε ζπκβνιή ηνπ ΚΕΠΑ ζηε 
δηακόξθωζή ηνπο ήηαλ θαη ζπλερίδεη λα είλαη θαζνξηζηηθή.  
 
Τν 2010 πξνθεξύρζεθαλ νη δξάζεηο «Πξάζηλε Επηρείξεζε 2010» (Σπλνιηθόο 
πξνϋπνινγηζκόο δεκόζηαο δαπάλεο 30 εθ. επξώ/Γηα ηηο Πεξηθέξεηεο ηεο Κεληξηθήο 
θαη Δπηηθήο Μαθεδνλίαο 2,4 εθ. επξώ) θαη «Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο 
Σπλζήθεο»(Σπλνιηθόο πξνϋπνινγηζκόο δεκόζηαο δαπάλεο 200 εθ. επξώ/Γηα ηηο 
Πεξηθέξεηεο ηεο Κεληξηθήο θαη Δπηηθήο Μαθεδνλίαο 65 εθ. επξώ) ελώ δόζεθαλ ζηε 
δεκνζηόηεηα νη πξνδεκνζηεύζεηο ηωλ νδεγώλ ηωλ πξνγξακκάηωλ «Πξάζηλνο 
Τνπξηζκόο», «Ελαιιαθηηθόο Τνπξηζκόο» θαη «Εμωζηξέθεηα-Αληαγωληζηηθόηεηα ηωλ 
επηρεηξήζεωλ» ηα νπνία είηε πξνθεξύρζεθαλ, είηε ζα πξνθεξπρζνύλ εληόο ηνπ 2011. 
 
Τν ΚΕΠΑ ζηα πιαίζηα ηωλ αλωηέξω πξνγξακκάηωλ αλέιαβε επηθεθαιήο ηωλ 
Οκάδωλ Τερληθήο Υπνζηήξημεο θαη Σπληνληζκνύ ηνπ ΕΦΕΠΑΕ γηα ηα πξνγξάκκαηα 
«Πξάζηλε Επηρείξεζε 2010» θαη «Εμωζηξέθεηα-Αληαγωληζηηθόηεηα ηωλ 
Επηρεηξήζεωλ».  
 
Σην πξόγξακκα «Πξάζηλε Επηρείξεζε 2010» ππνβιήζεθαλ ζην ΚΕΠΑ 17 πξνηάζεηο 
από ηζάξηζκεο επηρεηξήζεηο ηωλ Πεξηθεξεηώλ ηεο Κεληξηθήο θαη Δπηηθήο Μαθεδνλίαο 
ζπλνιηθνύ αηηνύκελνπ πξνϋπνινγηζκνύ € 2.444.887,02   . Μέρξη ηηο 31/12/2010 είρε 
νινθιεξωζεί κόλν ε δηαδηθαζία ειέγρνπ δηθαηνινγεηηθώλ θαη ηππηθώλ 
πξνϋπνζέζεωλ ελώ νη ππόινηπεο δηαδηθαζίεο αμηνιόγεζεο θαζώο θαη ε νινθιήξωζε 
ηνπ Πιεξνθνξηαθνύ Σπζηήκαηνο Αμηνιόγεζεο (ΠΣΚΕ) νξίζηεθαλ γηα ην 2011 ιόγω  
 
 



 
θαζπζηέξεζεο ζηελ έθδνζε ηωλ ζρεηηθώλ Υπνπξγηθώλ Απνθάζεωλ θαη ζηελ 
νξηζηηθνπνίεζε ηεο θαηαιιειόηεηαο ρξήζεο ηνπ ΠΣΚΕ. 
 
Επίζεο ζην πξόγξακκα «Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο Σπλζήθεο» ζπλερίζζεθε ε 
δηαδηθαζία ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ηωλ πξνηάζεωλ ε νπνία κε έθδνζε ζρεηηθήο 
Υπνπξγηθήο Απόθαζεο παξαηάζεθε γηα ηηο αξρέο ηνπ 2011. 
 
Γηα ηε κέγηζηε δπλαηή πξνβνιή θαη δεκνζηνπνίεζε ηωλ πξνγξακκάηωλ πνπ είηε 
πξνθεξύρζεθαλ είηε πξνδεκνζηεύηεθαλ, ην ΚΕΠΑ ζε ζπλεξγαζία κε ηα 
Επηκειεηήξηα ηεο Κεληξηθήο θαη Δπηηθήο Μαθεδνλίαο θαη ηελ ΑΝΚΟ (εηαίξνη ηεο 
ΑΝΕΜ καδί κε ην ΚΕΠΑ) πξνρώξεζε ζηελ πινπνίεζε ζηνρεπκέλωλ ελεξγεηώλ 
πξνβνιήο (θαηαρωξήζεηο, εθδειώζεηο, ζπλεληεύμεηο ζηα ΜΜΕ, έθδνζε εληύπωλ,..). 
Εηδηθά γηα ην πξόγξακκα «Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο Σπλζήθεο» ην ΚΕΠΑ πινπνίεζε 
έωο ηηο αξρέο ηνπ 2011 εηδηθή θακπάληα ελεκέξωζεο ηωλ επηρεηξήζεωλ  ηεο 
Κεληξηθήο θαη Δπηηθήο Μαθεδνλίαο κε ηνλ ηίηιν ‘’Πάξε κία κεγάιε αλάζα-Μπεο ηώξα 
ζην κεγάιν πξόγξακκα ηνπ ΕΠΑΝ ΙΙ «Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο Σπλζήθεο» ε νπνία 
έηπρε κεγάιεο αληαπόθξηζεο από απηέο. 
 
3) Οινθιεξώζεθε ε θαηαζθεπή ηεο αλαλεωκέλεο ηζηνζειίδαο ηνπ ΚΕΠΑ, www.e-
kepa.gr (θαη ζηα αγγιηθά)  ε νπνία αλαλεώλεηαη ζε θαζεκεξηλή βάζε θαη απνηειεί 
ζεκείν αλαθνξάο ζηελ ελεκέξωζε ηωλ επηρεηξήζεωλ ηεο Κεληξηθήο θαη Δπηηθήο 
Μαθεδνλίαο γηα ηα πξνγξάκκαηα πνπ δηαρεηξίδεηαη ε ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ.   
 
4) Σην πιαίζην ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ κε ηελ Εζληθή Τξάπεδα ηεο Ειιάδνο γηα ηα 
πξνγξάκκαηα ηνπ ΕΣΠΑ 2007-2013 ζηα νπνία ε Εζληθή Τξάπεδα ηεο Ειιάδνο 
επηιέρζεθε ωο ηειηθόο δηθαηνύρνο, ην ΚΕΠΑ :  
 
α) νινθιήξωζε ηνλ έιεγρν 561 έξγωλ ειεπζέξωλ επαγγεικαηηώλ, ζπλνιηθνύ 
πξνϋπνινγηζκνύ 7,22 εθ. επξώ πνπ είραλ εληαρζεί ζηελ νκώλπκε δξάζε ηνπ ΕΣΠΑ 
2007-2013.  
β) μεθίλεζε ηνλ νηθνλνκηθό θαη ηνλ επί ηόπνπ έιεγρν ηωλ έξγωλ ηωλ επηρεηξήζεωλ 
πνπ εληάρζεθαλ ζηνλ Α΄ θύθιν ελίζρπζεο ηωλ Πνιύ Μηθξώλ θαη Μηθξώλ 
Επηρεηξήζεωλ κέζω ηωλ ΠΕΠ.  
γ) νινθιήξωζε ηελ εμέηαζε ηωλ ελζηάζεωλ πνπ είραλ ππνβιεζεί από ηηο 
επηρεηξήζεηο ζηνλ Α’ θύθιν ελίζρπζεο ηωλ Πνιύ Μηθξώλ θαη Μηθξώλ Επηρεηξήζεωλ 
κέζω ηωλ ΠΕΠ δηαβηβάδνληαο ηηο ζρεηηθέο εηζεγήζεηο ηνπ ζηελ Εζληθή Τξάπεδα ηεο 
Ειιάδνο.  

http://www.e-kepa.gr/
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