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AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 
 

To 2016 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. 
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 

 
ολοκληρώνοντας των σύνολο των επιτόπιων επαληθεύσεων για τα έργα ευθύνης του 
και σχεδόν του συνόλου των διαχειριστικών διαδικασιών τους. 

 
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 2016 να αποτελεί σημαντικό σημείο 
αναφοράς για την ενημέρωση των επιχειρήσεων καταγράφοντας μεγάλη 
επισκεψιμότητα από τις ΜμΕ και τους Φορείς της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας.  
 
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 
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αποτελέσματα, το ποσοστό της θετικής γνώμης των Δικαιούχων για το ΚΕΠΑ το 
2016 ξεπερνά το 90%. 
 
Πέρα από το διαχειριστικό του έργο στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013, το ΚΕΠΑ 
συμμετείχε ενεργά μέσω της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ στις διαδικασίες συμμετοχής της ΚΕΠΑ-
ΑΝΕΜ στον ΕΦΕΠΑΕ για την ανάληψη δράσεων και προγραμμάτων στη νέα 
προγραμματική περίοδο 2014-2020. Στην κατεύθυνση αυτή παρείχε ενεργό 
υποστήριξη στη διαγωνιστική διαδικασία επιλογής του Ενδιάμεσου Φορέα 
Διαχείρισης (ΕΦΔ) για το ΕΠΑνΕΚ 2014-2020, όπου τελικώς ο ΕΦΕΠΑΕ 
ανακηρύχθηκε ΕΦΔ, υπογράφοντας τη σχετική σύμβαση με το Υπουργείο 
Οικονομίας και Ανάπτυξης τον Μαϊο του 2016. 
 
Μέχρι σήμερα η ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ  έχει αναλάβει τη διαχείριση των δράσεων του 
ΕΠΑνΕΚ για τις Περιφέρειες της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας : 
 
1. «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» 
2. «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» 
3. «Αναβάθμιση Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων για την είσοδό τους 

στις νέες αγορές» 
4. «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για για τον εκσυγχρονισμό τους και την 

ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών τους». 
 
των οποίων οι διαδικασίες αξιολόγησης ξεκίνησαν το καλοκαίρι του 2016.  
 
Εξ’ αυτών αποτελέσματα με τους προσωρινούς δικαιούχους εκδόθηκαν για την 
Δράση «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» 
όπου συνολικά εγκρίθηκαν 2.444 δυνητικοί δικαιούχοι για την υλοποίηση ισάριθμων 
έργων, συνολικού χρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού και δημόσιας δαπάνης 
62,033 εκ. ευρώ. Στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας προεντάχθηκαν 672 
Δικαιούχοι με συνολικό χρηματοδοτούμενο προϋπολογισμό και δημόσια δαπάνη 
16,84 εκ. ευρώ, ενώ στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας προεντάχθηκαν 73 
Δικαιούχοι με συνολικό χρηματοδοτούμενο προϋπολογισμό και δημόσια δαπάνη 
1,78 εκ. ευρώ (το ποσοστό επιχορήγησης –χρηματοδότηση είναι 100% στη 
συγκεκριμένη δράση). 
 
 
Τέλος, τόσο ο Πρόεδρος, όσο και ο Γενικός Διευθυντής του ΚΕΠΑ συμμετείχαν καθ’ 
όλη τη διάρκεια του 2016  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. 
 
 
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 και του ΕΣΠΑ 2014-2020  
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. 
 
 
Στη διάρκεια του 2016 οι κύριες δράσεις που ανέπτυξε το ΚΕΠΑ είναι οι κάτωθι : 
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• Εγκρίθηκε μαζί με άλλους εταίρους από το εξωτερικό για την υλοποίηση των  
προγραμμάτων της Ε.Ε. 

 
✓ EUROSYN (ΗΟΡΙΖΟΝ 2020) 
✓ Design4Innovation (Interreg Europe 2014-2020) 
✓ Design Shots (ΗΟΡΙΖΟΝ 2020) 

 

• Συνέχισε με επιτυχία την υλοποίηση των προγραμμάτων της ΕΕ : 
 
✓ «Design for Europe» στο πλαίσιο της οποίας διοργανώθηκαν θεματικά 

εργαστήρια, το συνέδριο «INNOVATION ID2016 » που γνώρισε πολύ μεγάλη 
επιτυχία, καθώς επίσης ξεκίνησε η υλοποίηση της πιλοτικής εφαρμογής για 
την δημιουργία λογότυπου στην ιστορική αγορά της Θεσσαλονίκης «ΚΑΠΑΝΙ» 
η οποία ολοκληρώθηκε στις αρχές του 2017. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία 
εκτός από την δημιουργία του λογότυπου που παρουσιάστηκε στην περίοδο 
των Χριστουγέννων, περιλάμβανε την τοποθέτηση ειδικών banner σε σημεία 
της αγοράς και την έκδοση προωθητικού υλικού (σακκούλες) για την 
τοποθέτηση των αγορών των καταναλωτών επισκεπτών της αγοράς. Επίσης 
έτυχε πολύ θετικής ανταπόκρισης από τους φορείς της πόλης προεξάχοντος 
του Συλλόγου Επαγγελματιών Ιστορικού Κέντρου Θεσσαλονίκης και τα ΜΜΕ. 

 
✓ ΕΙSS –  ‘‘EcoInnovation Support Services", όπου μεταξύ των άλλων  

διοργανώθηκε στις   στη Θεσσαλονίκη, θεματικό εργαστήριο με τους εταίρους 
του έργου στο οποίο παρουσιάστηκαν δράσεις και καλές πρακτικές που 
υλοποιήθηκαν στη χώρα κάθε εταίρου στα θέματα οικοκαινοτομίας και 
πράσινης καινοτομίας τα συμπεράσματα των οποίων θα χρησιμοποιηθούν για 
την ανάπτυξη του τελικού παραδοτέου του έργου, Design Option Paper (DOP). 
Επίσης προωθήθηκε μέσω πιλοτικής συμμετοχής επιχειρήσεων η χρήση του 
εργαλείου αυτοαξιολόγησης ενεργειακής απόδοσης. 

 

✓ Tourism ID όπου πραγματοποιήθηκαν θεματικά εργαστήρια για τη χρήση 
της μεθοδολογίας Design (σχεδιασμός) 

 

• Ολοκλήρωσε με επιτυχία το έργο  «microSTARS» στο πλαίσιο του 
Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας ΙΡΑ «Ελλάδα - πρώην Γιουγκοσλαβική 
Δημοκρατία της Μακεδονίας 2007-2013». Συγκεκριμένα δημιουργήθηκαν πιλοτικά δύο 
Κέντρα Υπηρεσιών Επιχειρηματικής Ανάπτυξης (BDS) στη Θεσσαλονίκη και στο 
Κιλκίς τα οποία ανέπτυξαν υπηρεσίες εκπαίδευσης, e-learning, καθοδήγηση σε μικρές 
και πολύ μικρές επιχειρήσεις ενώ σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Τράπεζα 
Καρδίτσας υλοποιήθηκε η πιλοτική εφαρμογή παροχής μικροδανείων σε πολύ μικρές 
επιχειρήσεις των δύο περιοχών. Επίσης κατά τη διάρκεια του έργου διοργανώθηκαν 
πολλά θεματικά εργαστήρια (workshops) για επιχειρηματικά ζητήματα (πωλήσεις, 
αξιοποίηση διαδικτύου, Marketing, επιχειρηματικό σχέδιο, κ.λ.π.) σε συνεργασία με 
φορείς της Θεσσαλονίκης και του Κιλκίς. Τα θετικά αποτελέσματα του έργου τα οποία 
παρουσιάστηκαν σε δύο τελικά συνέδρια στο Κιλκίς και στη Θεσσαλονίκη, οδήγησαν 
την Διοίκηση του ΚΕΠΑ στην απόφαση συνέχισης της λειτουργίας των δύο Κέντρων 
με την αποκλειστική ευθύνη του ΚΕΠΑ από τις αρχές του 2017. 

 

• Συμμετείχε στην υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο ανοικτών προκηρύξεων της 
ΕΕ.  
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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. Σημαντικό γεγονός αποτέλεσε η 
εκδήλωση με θέμα «Επιχειρηματικές ευκαιρίες με οδηγό τις Μικροπιστώσεις» που 
διοργάνωσε το ΚΕΠΑ στις 20 Οκτωβρίου 2016 στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της 
την οποία παρακολούθησε τόσο δια ζώσης, όσο και μέσω του διαδικτύου πλήθος 
κόσμου  και έτυχε ευρείας δημοσιότητας και προβολής από τα ΜΜΕ. 
 

• Ενδυνάμωσε την ενεργή συμμετοχή του σε σχετικά ευρωπαϊκά δίκτυα και φορείς 
(ERRIN, EMN, MFC, BEDA). 

 

• Ανέπτυξε συνεργασία με το Δήμο Θεσσαλονίκης για θέματα κοινών 
πρωτοβουλιών σε δράσεις και ενέργειες που προάγουν την επιχειρηματικότητα. 
 

• Μέσω της συνεργάτιδας του ΚΕΠΑ στο γραφείο των Βρυξελλών 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. 
 

 


