
1 

 

 
 

AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 
 

To 2015 το ΚΕΠΑ επέδειξε ιδιαίτερα σημαντικό έργο στη διαχείριση των 
προγραμμάτων που έχει αναλάβει μέσω της συμμετοχής της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ στο 
εταιρικό σχήμα του ΕΦΕΠΑΕ του, παρέχοντας για ακόμη μία χρονιά υπηρεσίες 
υψηλής ποιότητας και αποτελεσματικότητας στις επιχειρήσεις της Κεντρικής και 
Δυτικής Μακεδονίας. Παράλληλα ανέπτυξε έντονη δραστηριότητα στον τομέα 
αξιοποίησης ευρωπαϊκών προγραμμάτων με τη βοήθεια του γραφείου που διατηρεί 
στις Βρυξέλλες από το 2011. 
 
Αναλυτικότερα : 
 
Α) Μέσω της συμμετοχής του στην ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ (το ΚΕΠΑ έχει την ευθύνη 
διαχείρισης των προγραμμάτων του Φορέα), που αποτελεί τον εταίρο του ΕΦΕΠΑΕ 
(Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης ΕΠΑΝ ΙΙ)  με γεωγραφική ευθύνη τις Περιφέρειες 
της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, συνέχισε με επιτυχία το διαχειριστικό του έργο 
στο πλαίσιο των προγραμμάτων: 
 

 Πράσινη Επιχείρηση 2010 

 Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες 

 Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων 

 Πράσινος Τουρισμός 

 Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα 

 Εναλλακτικός Τουρισμός 

 Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων 

 Ενίσχυση Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών 

 Ένδυση-Υπόδηση Νέες Προοπτικές 

 Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Νέων 

 Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Γυναικών 

 Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων ΙΙ 

 Μετεγκατάσταση Επιχειρήσεων σε ΒΕΠΕ & Επιχειρηματικά Πάρκα 

 Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους 
τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου-Υπηρεσιών στο πλαίσιο του 
ΕΣΠΑ 2007-2013 

 
Συνολικά στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013 το ΚΕΠΑ ανέλαβε να διαχειριστεί 
είτε αυτόνομα, είτε μέσω της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ, 6680 έργα συνολικού 
προϋπολογισμού περίπου 780 εκ. ευρώ με αναλογούσα δημόσια 
χρηματοδότηση (επιχορήγηση) περίπου 321,3 εκ. ευρώ. 
 
Παράλληλα τα στελέχη του ΚΕΠΑ συνέχισαν τη δραστηριότητα της δημοσιότητας και 
προβολής του έργου του μέσω άρθρων, συνεντεύξεων και εκδηλώσεων ενημέρωσης 
στους Δικαιούχους των προγραμμάτων καθώς και μέσω της ιστοσελίδας www.e-
kepa.gr. 
Η ιστοσελίδα του ΚΕΠΑ συνέχισε και το 2015 να αποτελεί σημαντικό σημείο 
αναφοράς για την ενημέρωση των επιχειρήσεων καταγράφοντας μεγάλη 
επισκεψιμότητα από τις ΜμΕ και τους Φορείς της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας.  

http://www.e-kepa.gr/
http://www.e-kepa.gr/
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Συνολικά, το 2015 επισκέφθηκαν την ιστοσελίδα του ΚΕΠΑ περίπου 100.000      
χρήστες εκ των  44.820 αποτελούν μοναδικοί χρήστες . Επίσης  οι φίλοι του ΚΕΠΑ 
μέσω του Facebook αυξήθηκαν συνολικά σε 1069 άτομα, ενώ  εντυπωσιακή ήταν η 
αύξηση κατά 63% σε σχέση με το 2014 των χρηστών που πραγματοποίησαν 
σύνδεση από κινητά τηλέφωνα και ανήλθαν σε 9.511 συνδέσεις. 
 
Τέλος, τόσο ο Πρόεδρος, όσο και ο Γενικός Διευθυντής του ΚΕΠΑ συμμετείχαν καθ’ 
όλη τη διάρκεια του 2015  σε συναντήσεις με εκπροσώπους Υπουργείων για θέματα 
διαχείρισης των προγραμμάτων και γενικότερα του ΕΣΠΑ 2007-2013 καθώς και σε 
συνέδρια και ημερίδες για τη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020. 
 
Η θετική στάση των επιχειρήσεων για τις υπηρεσίες και το έργο του ΚΕΠΑ 
καταγράφηκε εμφατικά στα αποτελέσματα της ετήσιας έρευνας που διεξάγει το ΚΕΠΑ 
με τους Δικαιούχους των προγραμμάτων που διαχειρίζεται. Σύμφωνα με τα 
αποτελέσματα, το ποσοστό της θετικής γνώμης των Δικαιούχων για το ΚΕΠΑ τόσο 
για το 2015 ξεπερνά το 90%. 
 
 
Β) Εκτός του διαχειριστικού του έργου, το ΚΕΠΑ συνέχισε με αξιοσημείωτη ένταση τη 
δραστηριότητά του στην αξιοποίηση προγραμμάτων, που χρηματοδοτούνται 
απευθείας από την Ε.Ε , ή  μέσω του ΕΣΠΑ 2007-2013  στα οποία συμμετέχει, είτε 
ως επικεφαλής εταίρος, είτε ως απλός εταίρος συγκριμένων κοινοπρακτικών 
σχημάτων, με σημαντικά αποτελέσματα. Σημαντικό ρόλο στην κατεύθυνση αυτή 
διαδραματίζει το γραφείο που διατηρεί το ΚΕΠΑ στις Βρυξέλλες. 
 
 
Αναλυτικότερα οι δράσεις του ΚΕΠΑ που έλαβαν χώρα το 2015 είναι οι ακόλουθες :  
 
Β1) Προγράμματα που χρηματοδοτούνται απευθείας από την Ε.Ε. 
 

α) «SCOW»  

Το 2015 ολοκληρώθηκε η συμμετοχή του ΚΕΠΑ στο έργο «SCOW». Στόχος του 
έργου ''SCOW'' ήταν να αναπτύξει σε τουριστικές περιοχές  με γεωργική 
δραστηριότητα τεχνικές χαμηλού κόστους, και υψηλής ποιότητας στη συλλογή 
βιολογικών αποβλήτων καθώς και στην εφαρμογή μοντέλων γεωργική ανακύκλωση. 
Το ΚΕΠΑ συμμετείχε ως συνεργάτης των εταίρων του έργου.  

β) «Design for Europe» 

Tο έργο «Design for Europe» έχει σκοπό τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής 
Πλατφόρμας Σχεδιασμού και  Καινοτομίας (European Design Innovation Platform - 
EDIP) με παράλληλη υλοποίηση δράσεων σχετικά με την υποστήριξη και ανάπτυξη 
των δυνατοτήτων του Design στις επιχειρήσεις. Στην κοινοπραξία του έργου εκτός 
από το ΚΕΠΑ συμμετέχουν 13 οργανισμοί/φορείς από κράτη –μέλη της ΕΕ. Εντός 
του 2015 το ΚΕΠΑ συμμετείχε σε συναντήσεις της κοινοπραξίας ενώ επίσης 
διοργάνωσε σχετικές εκδηλώσεις και workshops σε φορείς. 
 
γ) Πρόγραμμα ΕΙSS –  ‘‘EcoInnovation Support Services" 
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Ο γενικός στόχος του έργου είναι να αντιμετωπιστεί μια κοινή πρόκληση στην 
υποστήριξη της καινοτομίας. Συγκεκριμένα, να αξιολογηθούν από κοινού 
προγράμματα υποστήριξης της οικολογικής καινοτομίας για τις ΜΜΕ, προκειμένου να 
βελτιώσουν τις περιβαλλοντικές και τις ενεργειακές τους αποδόσεις, καθώς και να 
υπάρξει η ανάλογη ανταλλαγή καλών πρακτικών μεταξύ των προγραμμάτων. 

Στο πλαίσιο του έργου  θα εκδοθεί ένας οδηγός -εγχειρίδιο  για το σχεδιασμό ή / και 
την υλοποίηση παρόμοιων, πιο φιλικών προς τις επιχειρήσεις προγραμμάτων και 
υπηρεσιών, σχετικά με την οικολογική και ενεργειακή απόδοση. Επικεφαλής εταίρος 
του έργου είναι το Κέντρο Επιχειρηματικής & Πολιτιστικής Ανάπτυξης (ΚΕΠΑ) και 
επιμέρους εταίροι το Friuli Innovazione Research and Technology Transfer Centre 
της Ιταλίας και το NORRIA North Hungarian Regional Innovation Agency της 
Ουγγαρίας. 

 
Β2) Προγράμματα που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ 2007-2013 
 
1) Διασυνοριακό Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας (INTERREG 
IV) Ελλάδα-Βουλγαρία 2007-2013.-Έργο «ΤRIGGER» 
 
To έργο ολοκληρώθηκε επιτυχώς.  Αναλυτικότερα το έργο περιελάμβανε ένα 
συνολικό δράσεων και ενεργειών, που θα αξιοποιήσουν το έμψυχο επιστημονικό 
δυναμικό των δυο χωρών στην αγορά εργασίας, με απώτερο στόχο την ανταλλαγή 
εξειδικευμένου προσωπικού, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των δυο 
οικονομιών, την αειφόρο και βιώσιμη ανάπτυξη των δυο περιοχών παρέμβασης και 
την ενίσχυση της περιφερειακής συνοχής των περιοχών αυτών. Ως επιλέξιμη 
περιοχή της Ελλάδας ήταν  η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και οι 
Περιφερειακές ενότητες Θεσσαλονίκης και Σερρών.  Στο πλαίσιο της συμμετοχής του 
στο έργο το ΚΕΠΑ εντός του 2015 διοργάνωσε δύο εκδηλώσεις για ζητήματα 
σχεδιασμού με τη χρήση της μεθοδολογίας Design Thinking και τη βιώσιμη ανάπτυξη 
στον τομέα διαχείρισης αστικών απορριμμάτων.   
 
2) Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδας-ΠΓΔΜ-Έργο 
«ΜΙCROSTARS» 
 
Το έργο “Invest in People of the crossborder area” αφορά στην δημιουργία μιας 
βιώσιμης δομής υπηρεσιών επιχειρηματικής ανάπτυξης στη διασυνοριακή περιοχή, 
που θα υποστηρίξει μικροεπιχειρηματίες και θα διευκολύνει τη σύσταση 
επιχειρήσεων. Η συγκεκριμένη δομή θα στοχεύει παράλληλα στη σύνδεση μεταξύ 
της ομάδας  στόχου και των παρόχων μικροπιστώσεων. Ο γενικός στόχος του έργου 
είναι να συμβάλει στη δημιουργία βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων και στη 
δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση μέσω του Μηχανισμού Προενταξιακής Βοήθειας (ΙΡΑ). Εταίρου του έργου 
είναι το Κέντρο Επιχειρηματικής και Πολιτιστικής Ανάπτυξης (ΚΕΠΑ) και το 
Microcredit Foundation Horizonti. 
Εντός του 2015 προκηρύχθηκαν οι διαγωνισμοί για την υλοποίηση των πακέτων 
εργασίας του έργου με έμφαση στα θέματα υλοποίησης πρόδρομων ενεργειών 
δημοσιότητας (έντυπα, folder,…) καθώς και σε θέματα προετοιμασίας των χώρων 
των δομών που θα δημιουργηθούν στη Θεσσαλονίκη και στο Κιλκίς. 
 
 
Β3) Πέρα από τη συμμετοχή του στα ανωτέρω προγράμματα το ΚΕΠΑ υπέβαλλε 
σειρά προτάσεων στο πλαίσιο ανοικτών προκηρύξεων της ΕΕ. Επιπροσθέτως 
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συνέχισε την προσπάθειά του για την προώθηση των μικροπιστώσεων 
αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες ενημέρωσης των αρμόδιων φορέων της πολιτείας, 
συμμετέχοντας παράλληλα σε διεθνή γεγονότα και συναντήσεις για το συγκεκριμένο 
ζήτημα ως μέλος του MFC. Αξίζει να σημειωθεί ότι, στο πλαίσιο του 18ου ετήσιου 
συνεδρίου του ΜFC στην Πράγα στις 5 & 6 Νοεμβρίου 2015 απονεμήθηκε βραβείο 
στο ΚΕΠΑ για τις ενέργειές του στη διάδοση των Μικροπιστώσεων στην Ελλάδα. 
Τέλος μέσω του συνεργάτη του ΚΕΠΑ στο γραφείου των Βρυξελλών, το ΚΕΠΑ 
δημιούργησε επαφές και συνεργασίες με φορείς του εξωτερικού για την υποβολή 
προτάσεων σε ευρωπαϊκά προγράμματα σε συνεργασία με φορείς του εξωτερικού, 
συμμετείχε σε ημερίδες και συνέδρια επιχειρηματικού ενδιαφέροντος ενώ επίσης είχε 
την οργανωτική προετοιμασία της επίσκεψης του προέδρου του ΚΕΠΑ, του Γ.Δ. και 
στελεχών του στα Οpen Days  2015. 


