
 

 
 

AΠΟΛΟΓΙΜΟ ΕΡΓΟΤ ΕΣΟΤ 2011  
 

To 2011 απνηέιεζε ηε ρξνληά πιήξνπο ελεξγνπνίεζεο ησλ δξάζεσλ ηνπ ΔΠΑΝ ΙΙ 
πνπ αλέιαβε λα δηαρεηξηζηεί ν ΔΦΔΠΑΔ (Δλδηάκεζνο Φνξέαο Γηαρείξηζεο ΔΠΑΝ ΙΙ) 
ζηνλ νπνίν ην ΚΔΠΑ ζπκκεηέρεη κέζσ ηεο ΚΔΠΑ-ΑΝΔΜ (ην ΚΔΠΑ έρεη ηελ επζύλε 
δηαρείξηζεο ησλ πξνγξακκάησλ ηεο ΚΔΠΑ-ΑΝΔΜ) κε γεσγξαθηθή επζύλε ηηο 
Πεξηθέξεηεο ηεο Κεληξηθήο θαη Γπηηθήο Μαθεδνλίαο. 
 
Σπγθεθξηκέλα ππήξμε ελεξγνπνίεζε θαη επηρεηξεζηαθή δξαζηεξηόηεηα ζηα παξαθάησ 
πξνγξάκκαηα: 
 

 Ππάσινη Επισείπηση 2010 

 Μεταποίηση στιρ Νέερ ςνθήκερ 

 Εξωστπέυεια-Ανταγωνιστικότητα των Επισειπήσεων 

 Ππάσινορ Σοςπισμόρ 

 Νέα Καινοτομική Επισειπηματικότητα 

 Εναλλακτικόρ Σοςπισμόρ 

 Εθνικό Αποθεματικό Απποβλέπτων 
 
Αλαιπηηθόηεξα ζηηο Πεξηθέξεηεο ηεο Κεληξηθήο θαη Γπηηθήο Μαθεδνλίαο ην 2011 : 
 
1) Σην πξόγξακκα «Ππάσινη Επισείπηση 2010» εληάρζεθαλ 10 έξγα ζπλνιηθνύ 
πξνϋπνινγηζκνύ €1.715.902,99 θαη αλαινγνύζαο δεκόζηαο ρξεκαηνδόηεζεο 
(επηρνξήγεζε) 660.550,55€. Δπίζεο δόζεθαλ 79,420,00€ σο πξνθαηαβνιή. 
 
2) Σην πξόγξακκα «Μεταποίηση στιρ Νέερ ςνθήκερ» εληάρζεθαλ 579 έξγα 
ζπλνιηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ €139.439.551,62 θαη αλαινγνύζαο δεκόζηαο 
ρξεκαηνδόηεζεο (επηρνξήγεζε) €61.168.832,36 ελώ δόζεθαλ €4.127.921,7,σο 
πξνθαηαβνιή ζε 74 Γηθαηνύρνπο. 
 
3) Σην πξόγξακκα «Εξωστπέυεια –Ανταγωνιστικότητα των Επισειπήσεων» 
εληάρζεθαλ  237 έξγα ζπλνιηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ €32.224.447,95 θαη αλαινγνύζαο 
δεκόζηαο ρξεκαηνδόηεζεο (επηρνξήγεζε) €14.796.852,20 ελώ δόζεθαλ 
€1.830.978,04 σο πξνθαηαβνιή ζε 50 επηρεηξήζεηο. 
 
4) Σην πξόγξακκα «Ππάσινορ Σοςπισμόρ» πνπ πξνθεξύρζεθε εληόο ηνπ  2011 
εληάρζεθαλ 42 έξγα ζπλνιηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ €4.137.847,56 θαη αλαινγνύζαο 
δεκόζηαο ρξεκαηνδόηεζεο (επηρνξήγεζε) €1.655.139,02. Η δηαδηθαζία ησλ 
πξνθαηαβνιώλ πινπνηήζεθε εληόο ηνπ 2012. 
 
5) Σην πξόγξακκα «Νέα Καινοτομική Επισειπηματικότητα» πνπ πξνθεξύρζεθε 
εληόο ηνπ 2011 ππνβιήζεθαλ 221 πξνηάζεηο ζπλνιηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ 
€37.240.753,20 θαη αλαινγνύζαο δεκόζηαο ρξεκαηνδόηεζεο (επηρνξήγεζε) 
€22.344.451,92. Παξάιιεια νινθιεξώζεθε ε πξναμηνιόγεζε ησλ πξνηάζεσλ ελώ ε 
αμηνιόγεζή ηνπ ζα νινθιεξσζεί εληόο ηνπ 2012. 
 
 



6) Σηα πξνγξάκκαηα «Εναλλακτικόρ Σοςπισμόρ» θαη ‘’Εθνικό Αποθεματικό 
Απποβλέπτων’’ πνπ πξνθεξύρζεθαλ εληόο ηνπ 2011 (νη θαηαιεθηηθέο εκεξνκελίεο 
ππνβνιήο ησλ πξνηάζεσλ είλαη εληόο ηνπ 2012) όπνπ ζπλερίζζεθαλ από ηελ ΚΔΠΑ-
ΑΝΔΜ νη ελέξγεηεο πξνώζεζεο θαη πξνβνιήο ηνπο ζηνπο ππνςήθηνπο επελδπηέο ηεο 
Κεληξηθήο θαη Γπηηθήο Μαθεδνλίαο. 
Γηα ηε κέγηζηε δπλαηή πξνβνιή θαη δεκνζηνπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ πνπ 
δηαρεηξίδεηαη ην ΚΔΠΑ, ζε ζπλεξγαζία κε ηα Δπηκειεηήξηα ηεο Κεληξηθήο θαη Γπηηθήο 
Μαθεδνλίαο θαη ηελ ΑΝΚΟ πξνρώξεζε ζηελ πινπνίεζε άλσ ησλ 400 ζηνρεπκέλσλ 
ελεξγεηώλ πξνβνιήο (θαηαρσξήζεηο, εθδειώζεηο, ζπλεληεύμεηο, ζπλεληεύμεηο, 
εθδόζεηο Γειηίσλ Τύπνπ, εθδόζεηο εληύπσλ, έθδνζε εληύπσλ). Παξάιιεια ε 
ηζηνζειίδα ηνπ ΚΔΠΑ, www.e-kepa.gr, απνηέιεζε ζεκαληηθό ζεκείν αλαθνξάο γηα 
ηελ ελεκέξσζε ησλ επηρεηξήζεσλ θαηαγξάθνληαο κεγάιε επηζθεςηκόηεηα από ηηο 
ΜκΔ θαη ηνπο Φνξείο ηεο Κεληξηθήο θαη Γπηηθήο Μαθεδνλίαο. 
 
Δπίζεο, ζην πιαίζην ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ κε ηελ Δζληθή Τξάπεδα ηεο Διιάδνο γηα ηα 
πξνγξάκκαηα ηνπ ΔΣΠΑ 2007-2013 ζηα νπνία ε Δζληθή Τξάπεδα ηεο Διιάδνο 
επηιέρζεθε σο ηειηθόο δηθαηνύρνο, ην ΚΔΠΑ,  πξνρώξεζε ζηελ  πιεξσκή (ελδηάκεζε 
δόζε/απνπιεξσκή) 148 έξγσλ ζπλνιηθνύ πηζηνπνηεκέλνπ πξνϋπνινγηζκνύ 
€22.265.099,69 θαη δεκόζηαο ρξεκαηνδόηεζεο €13.835.236,36. 
 
Δθηόο ηνπ δηαρεηξηζηηθνύ ηνπ έξγνπ, ην ΚΔΠΑ αλαγλσξίδνληαο ηελ αλάγθε 
αμηνπνίεζε ησλ θνλδπιίσλ ηεο Δ.Δ. γηα ηηο ΜκΔ θαη ηνπο Φνξείο πνπ ζηεξίδνπλ ηελ 
επηρεηξεκαηηθόηεηα πξνρώξεζε ζηε δεκηνπξγία γξαθείνπ ζηηο Βξπμέιιεο ην νπνίν 
έρεη ζηειερσζεί κε εηδηθό γηα ην ζθνπό απηό ζπλεξγάηε. 
 
Τέινο, ζηα ηέιε ηνπ 2011 μεθίλεζαλ νη νξγαλσηηθέο πξνεηνηκαζίεο γηα ηελ 
κεηαθόκηζε ησλ γξαθείσλ ηνπ Φνξέα ζε λέα δηεύζπλζε, εληόο ηνπ 2012.   

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

