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AΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΡΓΟΤ ΔΣΟΤ 2013  
 

To 2013 ην ΚΔΠΑ έρεη λα επηδείμεη ζεκαληηθά αμηφινγν έξγν ηφζν ζηε δηαρείξηζε 
πξνγξακκάησλ ηνπ ΔΣΠΑ 2007-2013, φζν θαη ζε γεληθφηεξα δεηήκαηα ζηήξημεο θαη 
πξνψζεζεο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο επ΄ σθειεία ησλ Μηθξνκεζαίσλ Δπηρεηξήζεσλ 
ηεο Κεληξηθήο θαη Γπηηθήο Μαθεδνλίαο. 
 
Σπγθεθξηκέλα ην ΚΔΠΑ: 
 
Α) Μέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζηελ ΚΔΠΑ-ΑΝΔΜ (ην ΚΔΠΑ έρεη ηελ επζχλε 
δηαρείξηζεο ησλ πξνγξακκάησλ ηνπ Φνξέα), πνπ απνηειεί ηνλ εηαίξν ηνπ ΔΦΔΠΑΔ 
(Δλδηάκεζνο Φνξέαο Γηαρείξηζεο ΔΠΑΝ ΙΙ)  κε γεσγξαθηθή επζχλε ηηο Πεξηθέξεηεο 
ηεο Κεληξηθήο θαη Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, ζπλέρηζε κε επηηπρία ην δηαρεηξηζηηθφ ηνπ έξγν 
ζην πιαίζην ησλ πξνγξακκάησλ ηνπ ΔΠΑΝ ΙΙ ηνπ ΔΣΠΑ 2007-2013 : 
 

 Ππάζινη Δπισείπηζη 2010 

 Μεηαποίηζη ζηιρ Νέερ ςνθήκερ 

 Δξωζηπέθεια-Ανηαγωνιζηικόηηηα ηων Δπισειπήζεων 

 Ππάζινορ Σοςπιζμόρ 

 Νέα Καινοηομική Δπισειπημαηικόηηηα 

 Δναλλακηικόρ Σοςπιζμόρ 

 Δθνικό Αποθεμαηικό Απποβλέπηων 

 Δνίζσςζη Υεπζαίων Δμποπεςμαηικών Οδικών Μεηαθοπών 

 Ένδςζη-Τπόδηζη Νέερ Πποοπηικέρ 

 Δνίζσςζη Δπισειπημαηικόηηηαρ Νέων 

 Δνίζσςζη Δπισειπημαηικόηηηαρ Γςναικών 
 

Δπηπιένλ ησλ παξαπάλσ ην 2013 πξνθεξχρζεθαλ ηα πξνγξάκκαηα : 

 Δξωζηπέθεια-Ανηαγωνιζηικόηηηα ηων Δπισειπήζεων ΙΙ 

 Μεηεγκαηάζηαζη Δπισειπήζεων ζε ΒΔΠΔ & Δπισειπημαηικά Πάπκα 
ζην πιαίζην ηνπ ΔΠΑΝ ΙΙ θαη  

 Δνίζσςζη Μικπομεζαίων Δπισειπήζεων πος δπαζηηπιοποιούνηαι ζηοςρ 
ηομείρ Μεηαποίηζηρ, Σοςπιζμού, Δμποπίος-Τπηπεζιών  

ζην πιαίζην ησλ ΠΔΠ ηνπ ΔΣΠΑ 2007-2013. 
 

Σε ζρέζε κε ηα ελ ιφγσ πξνγξάκκαηα ππήξμαλ εληφο ηνπ 2013 νη θάησζη λέεο 
εληάμεηο έξγσλ πξνο ρξεκαηνδφηεζε : 
 

 Σην πξφγξακκα «Δνίζσςζη Υεπζαίων Δμποπεςμαηικών Οδικών Μεηαθοπών-
Μεηακινούμε ηην Δλλάδα με αζθάλεια και ζεβαζμό ζηο πεπιβάλλον» 
νινθιεξψζεθε ε αμηνιφγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. Σπλνιηθά ζηηο Πεξηθέξεηεο ηεο 
Κεληξηθήο θαη Γπηηθήο Μαθεδνλίαο εγθξίζεθαλ γηα ρξεκαηνδφηεζε 101 επελδπηηθά 
ζρέδηα ηζάξηζκσλ επηρεηξήζεσλ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ €11.356.017,49 
(ρξεκαηνδνηνχκελνο πξνυπνινγηζκφο €11.311.762,62) κε δεκφζηα δαπάλε 
(επηρνξήγεζε) €7.834.008,86. 
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 Σην πξφγξακκα «Δναλλακηικόρ Σοςπιζμόρ» νινθιεξψζεθε ε αμηνιφγεζε ηνπ 
πξνγξάκκαηνο. Σπλνιηθά ζηηο Πεξηθέξεηεο ηεο Κεληξηθήο θαη Γπηηθήο Μαθεδνλίαο 
εγθξίζεθαλ γηα ρξεκαηνδφηεζε 54 επελδπηηθά ζρέδηα ηζάξηζκσλ επηρεηξήζεσλ 
ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ €6.049.760,35 (ρξεκαηνδνηνχκελνο 
πξνυπνινγηζκφο €5.946.987,37) κε δεκφζηα δαπάλε (επηρνξήγεζε) 
€2.973.493,69. 

 

 Σην πξφγξακκα «Μεηεγκαηάζηαζη Δπισειπήζεων ζε ΒΔΠΔ & Δπισειπημαηικά 
Πάπκα» ιφγσ ηνπ ηδηαίηεξνπ ραξαθηήξα ηνπ πξνγξάκκαηνο ππνβιήζεθαλ γηα 
ρξεκαηνδφηεζε  7  θάθεινη επελδπηηθψλ ζρεδίσλ (πξνηάζεηο) κε ζπλνιηθφ 
αηηνχκελν πξνυπνινγηζκφ  €2.566.550,39 θαη ζπλνιηθή αηηνχκελε δεκφζηα 
δαπάλε ζε € 1.279.678,05. Σχκθσλα κε ηελ Υπνπξγηθή Απφθαζε έληαμεο ησλ 
έξγσλ θαη ηα 7 έξγα εγθξίζεθαλ γηα ρξεκαηνδφηεζε. Ο ζπλνιηθφο 
πξνυπνινγηζκφο αλήιζε ζε  € 2.147.492,30 θαη ε ζπλνιηθή δεκφζηα δαπάλε ζε € 
1.073.746,30. 

 
 Τν πξφγξακκα «Δξωζηπέθεια-Ανηαγωνιζηικόηηηα ηων Δπισειπήζεων ΙΙ» 

έηπρε κεγάιεο αληαπφθξηζεο απφ ηνλ επηρεηξεκαηηθφ θφζκν. Τν ΚΔΠΑ ζε 
ζπλεξγαζία κε ην ΣΔΒΔ πνπ θαηείρε θνκβηθφ ξφιν ζην ζρεδηαζκφ ηνπ 
πξνγξάκκαηνο, πινπνίεζαλ απφ θνηλνχ ζεκαληηθφ αξηζκφ εθδειψζεσλ θαη 
ζπλαληήζεσλ ζηηο Πεξηθέξεηο ηεο Κεληξηθήο θαη Γπηηθήο Μαθεδνλίαο κε ζηφρν ηελ 
πξνψζεζε θαη πξνβνιή ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

Απνηέιεζκα ησλ ελ ιφγσ ελεξγεηψλ ήηαλ λα ππνβιεζνχλ  366 θάθεινη 
ππνςεθηφηεηαο(επελδπηηθά ζρέδηα) απφ ηζάξηζκεο επηρεηξήζεηο ησλ Πεξηθεξεηψλ 
ηεο Κεληξηθήο θαη Γπηηθήο Μαθεδνλίαο ζπλνιηθνχ αηηνχκελνπ ρξεκαηνδνηνχκελνπ 
πξνυπνινγηζκνχ €44.627.723,33  θαη ζπλνιηθήο αηηνχκελεο δεκφζηαο δαπάλεο 
(επηρνξήγεζεο) € 20.458.425,25, ππεξθαιχπηνληαο ηελ αξρηθή δηαζέζηκε δαπάλε 
ηεο πξνθήξπμεο θαη ζηηο δχν Πεξηθέξεηεο. Η αμηνιφγεζε ησλ πξνηάζεσλ 
νινθιεξψζεθε εληφο ηνπ 2013 ελψ ε νξηζηηθνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ έιαβε 
ρψξα ζηηο αξρέο Μαξηίνπ 2014. Δγθξίζεθαλ 283 επελδπηηθά ζρέδηα απφ 
ηζάξηζκεο επηρεηξήζεηο, ζπλνιηθνχ επηρνξεγνχκελνπ πξνυπνινγηζκνχ 
30.753.533,94€. θαη δεκφζηαο δαπάλεο (επηρνξήγεζεο) 13.408.794,71€  πνπ 
αληηπξνζσπεχνπλ ην 77% ησλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ πνπ ππνβιήζεθαλ γηα 
ρξεκαηνδφηεζε ζην ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα. 

 Τν πξφγξακκα «Δνίζσςζη Μικπομεζαίων Δπισειπήζεων πος 
δπαζηηπιοποιούνηαι ζηοςρ ηομείρ Μεηαποίηζηρ, Σοςπιζμού, Δμποπίος-
Τπηπεζιών πποκηπύσθηκε ζηιρ 22/1/2013. Λφγσ ηνπ πνιπζεκαηηθνχ ηνπ 
ραξαθηήξα θαη ησλ ειθπζηηθψλ ηνπ φξσλ ζπκκεηνρήο έηπρε ηεξάζηηαο 
αληαπφθξηζεο ηφζν παλειιαδηθά φζν θαη ζηηο Πεξηθέξεηεο ηεο Κεληξηθήο 
Μαθεδνλίαο. Σε απηφ ζπλέβαιε απνθαζηζηηθά ε άθξσο επηηπρεκέλε θακπάληα 
πξνβνιήο ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ πινπνίεζε ε ΚΔΠΑ-ΑΝΔΜ ζε ζπλεξγαζία κε 
ηα Δπηκειεηήξηα θαη ηηο Πεξηθέξεηεο ηεο Κεληξηθήο & Γπηηθήο Μαθεδνλίαο  θαη κε 
ζπκκεηνρή ησλ ίδησλ ησλ Πεξηθεξεηαξρψλ.   

 Γηα ηελ Πεξηθέξεηα ηεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο ππεβιήζεζαλ 3553 επελδπηηθά 
ζρέδηα (πξνηάζεηο) ζπλνιηθνχ ρξεκαηνδνηνχκελνπ πξνυπνινγηζκνχ 
€468.175.320,71  θαη ζπλνιηθήο αηηνχκελεο δεκφζηαο δαπάλεο 
€230.984.961,75, ελψ γηα ηελ Πεξηθέξεηα ηεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο 
ππνβιήζεθαλ 482 επελδπηηθά ζρέδηα (πξνηάζεηο) ζπλνιηθνχ 
πξνυπνινγηζκνχ €61.181.936,15  θαη ζπλνιηθήο αηηνχκελεο δεκφζηαο 
δαπάλεο €30.201.498,89. 
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 Η αμηνιφγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 
ζπλεδξηάζεσλ ησλ Δπηηξνπψλ Αμηνιφγεζεο νινθιεξψζεθε ζηα ηέιε 
Σεπηεκβξίνπ 2013. 

 
Τα απνηειέζκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο αλαθνηλψζεθαλ ζηηο 30/10/2013.  Σχκθσλα 
κε απηά : 

 
 Σηελ Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο εγθξίζεθαλ γηα ρξεκαηνδφηεζε 1273 

επελδπηηθά ζρέδηα απφ ηζάξηζκεο επηρεηξήζεηο (Γηθαηνχρνη) κε ζπλνιηθφ 
πξνυπνινγηζκφ €187.516.563,92€) (επηρνξεγνχκελνο πξνυπνινγηζκφο 
€183.374.534,46€) θαη δεκφζηα δαπάλε (επηρνξήγεζε) €90.352.146,43. 
Ταπηφρξνλα 1117 επηρεηξήζεηο ραξαθηεξίζηεθαλ σο Γπλεηηθνί Γηθαηνχρνη θαη 
απέθηεζαλ ην δηθαίσκα νξηζηηθήο έληαμεο ζην πξφγξακκα σο θαλνληθνί 
Γηθαηνχρνη, εθφζνλ πιεξνχζαλ ζε ζπγθεθξηκέλν ρξφλν έσο ηηο 31/3/2014 
ζπγθεθξηκέλεο πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο. 

 
 Σηε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Μαθεδνλίαο  εγθξίζεθαλ γηα ρξεκαηνδφηεζε  343 

επελδπηηθά ζρέδηα απφ ηζάξηζκεο επηρεηξήζεηο (Γηθαηνχρνη) κε ζπλνιηθφ 
πξνυπνινγηζκφ 41.825.157,75€) (επηρνξεγνχκελνο πξνυπνινγηζκφο 
40.649.221,39€) θαη δεκφζηα δαπάλε (επηρνξήγεζε) € 20.097.487,11, ελψ 
δελ ππήξμαλ Γπλεηηθνί Γηθαηνχρνη (κνλαδηθή Πεξηθέξεηα ηεο ρψξαο). 

 
 
Ακέζσο κεηά ηελ αλαθνίλσζε ησλ απνηειεζκάησλ ην ΚΔΠΑ αλέπηπμε κεραληζκφ 
ππνδνρήο ησλ αηηεκάησλ ζεξαπείαο απφ ηηο επηρεηξήζεηο πνπ δελ εληάρζεθαλ σο 
Γηθαηνχρνη ζην πξφγξακκα θαζψο θαη εηδηθήο ελεκέξσζεο γηα θάζε επηρείξεζε πνπ 
ππέβαιε πξφηαζε. 
 
Παξάιιεια ζην δηάζηεκα 9/12/2013-20/12/2013 ην ΚΔΠΑ ζε ζπλεξγαζία κε ηα 
Δπηκειεηήξηα θαη ηελ Πεξηθέξεηα ηεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο κε ελεξγή ζπκκεηνρή ηνπ 
Πεξηθεξεηάξρε Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, δηνξγάλσζε εηδηθέο εθδειψζεηο γηα ηνπο 
Γπλεηηθνχο Γηθαηνχρνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο πξνθεηκέλνπ λα ηνπο ελεκεξψζεη γηα ηνλ 
ηξφπν κε ηνλ νπνίν κπνξνχλ λα εληαρζνχλ ζην πξφγξακκα σο θαλνληθνί Γηθαηνχρνη 
θαζψο θαη ηα ρξεκαηνδνηηθά εξγαιεία ηνπ ΔΣΠΑ 2007-2013 πνπ κπνξνχλ λα 
αμηνπνηήζνπλ ζηελ θαηεχζπλζε απηή. 
 
 
Δθηφο ησλ πξνγξακκάησλ πνπ αλαθέξζεθαλ πξνεγνπκέλσο, ην 2013. ην ΚΔΠΑ,  
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 ηειηθφο δηθαηνχρνο, ζπλέρηζε ηνλ  έιεγρν θαη ηελ παξαιαβή ησλ 
έξγσλ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ πινπνηνχληαη ελψ παξάιιεια δηεμήγαγε έιεγρν 
ηήξεζεο ησλ ππνρξεψζεσλ θαη ηεο δηαηήξεζεο ηεο απαζρφιεζεο ζηηο επηρεηξήζεηο 
πνπ είραλ ήδε νινθιεξψζεη ην έξγνπ ηνπο ζηα πξνεγνχκελα έηε. 
 
 
ςνολικά από ηιρ απσέρ ηος 2010 μέσπι και ηιρ 31/12/2013 ηο ΚΔΠΑ ανέλαβε να 
διασειπιζηεί 5.530 έπγα ζςνολικού πποϋπολογιζμού 642 εκ. εςπώ και 
δημόζιαρ επισοπήγηζηρ 230  εκ. εςπώ. 
 
 
Όπσο ηνλίζζεθε θαη πξνεγνπκέλσο 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, αιιά θαη 
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γεληθφηεξα πξνρψξεζε ζηελ πινπνίεζε ζηνρεπκέλσλ ελεξγεηψλ πξνβνιήο 
(θαηαρσξήζεηο, εθδειψζεηο, ζπλεληεχμεηο, ζπλεληεχμεηο, εθδφζεηο Γειηίσλ Τχπνπ, 
εθδφζεηο εληχπσλ, έθδνζε εληχπσλ, ζπκκεηνρή ζηελ 78ε ΓΔΘ).  
 
Παξάιιεια αλαβαζκίζηεθε ε ηζηνζειίδα ηνπ ΚΔΠΑ, www.e-kepa.gr, πνπ απνηέιεζε 
ην 2013 ζεκαληηθφ ζεκείν αλαθνξάο γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ επηρεηξήζεσλ 
θαηαγξάθνληαο κεγάιε επηζθεςηκφηεηα απφ ηηο ΜκΔ θαη ηνπο Φνξείο ηεο Κεληξηθήο 
θαη Γπηηθήο Μαθεδνλίαο. Σπλνιηθά ην 2013 επηζθέθζεθαλ ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΚΔΠΑ 
56.351 κνλαδηθνί ρξήζηεο . 
 
Τέινο, ηφζν ν Πξφεδξνο, φζν θαη ν Γεληθφο Γηεπζπληήο ηνπ ΚΔΠΑ ζπκκεηείραλ θαζ‟ 
φιε ηε δηάξθεηα ηνπ 2013 ζε ζπλαληήζεηο κε εθπξνζψπνπο Υπνπξγείσλ γηα ζέκαηα 
δηαρείξηζεο ησλ πξνγξακκάησλ θαη γεληθφηεξα ηνπ ΔΣΠΑ 2007-2013 θαζψο θαη ζε 
ζπλέδξηα θαη εκεξίδεο γηα ηε λέα πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014-2020. 
 
 
Β) Δθηφο ηνπ δηαρεηξηζηηθνχ ηνπ έξγνπ, ην ΚΔΠΑ ζπλέρηζε δπλακηθά ηε 
δξαζηεξηφηεηά ηνπ ζηελ αμηνπνίεζε πξνγξακκάησλ είηε απεπζείαο απφ ηελ Δ.Δ είηε 
θαη πξνγξακκάησλ ηνπ ΔΣΠΑ 2007-2013  ζηα νπνία ζπκκεηέρεη είηε σο επηθεθαιήο 
εηαίξνο, είηε σο απιφο εηαίξνο ζπγθξηκέλσλ θνηλνπξαθηηθψλ ζρεκάησλ, κε 
ζεκαληηθά απνηειέζκαηα. Σεκαληηθφ ξφιν ζηελ θαηεχζπλζε απηή δηαδξακαηίδεη ην 
γξαθείν πνπ δηαηεξεί ην ΚΔΠΑ ζηηο Βξπμέιιεο. 
 
 
Β1) Ππογπάμμαηα πος σπημαηοδοηούνηαι απεςθείαρ από ηην Δ.Δ. 
 
 
Πέξα απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζε ζπλεξγαζία κε άιινπο 10 εηαίξνπο ηνπ εμσηεξηθνχ ην 
ΚΔΠΑ ζην έξγν „‟SEE PLATFORM‟‟ πνπ πινπνηείηαη ζην πιαίζην ηεο πξσηνβνπιία 
ηεο ΔΔ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηνπ Design εληφο ηνπ 2013 εγθξίζεθε ε 
ζπκκεηνρή ηνπ ΚΔΠΑ ζε δχν άιια πξνγξάκκαηα : 
 

1) European Design Innovation Platform - EDIP 

Σηηο 18/12/2013 ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή αλαθνίλσζε ηελ παξνρή θνλδπιίνπ χςνπο 
3,8 εκαηομμςπίων €  ζηην κοινοππαξία 14 οπγανιζμών, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη 
ην ΚΔΠΑ, κε ζθνπφ ηε δεκηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Πιαηθφξκαο Σρεδηαζκνχ θαη 
 Καηλνηνκίαο (European Design Innovation Platform - EDIP). 

Τν ΚΔΠΑ ζε ζπλεξγαζία κε ην Danish Design Council είλαη ππεχζπλν γηα ηελ 
πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ ζρεηηθά κε ηελ ππνζηήξημε θαη αλάπηπμε ησλ δπλαηνηήησλ 
ηνπ design ζηηο επηρεηξήζεηο. Δπηθεθαιήο εηαίξνο ην έξγνπ είλαη ην UK Design 
Council. 

 Οι εηαίποι ηος έπγος είναι: 

 ΚΔΠΑ (Διιάδα), 
 Design Council (Ηλσκέλν Βαζίιεην), 
 Birmingham City University (Ηλσκέλν Βαζίιεην), 
 Danish Design Centre (Γαλία), 
 dSola (Σινβελία), 
 Estonian Design Centre (Δζζνλία), 

http://www.e-kepa.gr/
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 European Network of Living Labs, 
 Invest Northern Ireland (Ηλσκέλν Βαζίιεην), 
 La 27e Region (Γαιιία), 
  Lancaster University (Ηλσκέλν Βαζίιεην), 
 Luxinnovation (Λνπμεκβνχξγν), 
 NESTA (Ηλσκέλν Βαζίιεην) 
 ARC Fund (Βνπιγαξία), 
 θαη Politecnico di Milano (Ιηαιία) 

 
2) Ππωηοβοςλία  JASMINE ηηρ Δ.Δ. 
 
Τν ΚΔΠΑ ζην πιαίζην ηεο πξσηνβνπιίαο ηνπ γηα ηελ ίδξπζε θαη ζχζηαζε ηνπ 
πξψηνπ ηδησηηθνχ θνξέα παξνρήο κηθξνπηζηψζεσλ εληάρζεθε ζηελ πξσηνβνπιία 
JASMINE κέζσ παξνρήο ηερληθήο βνήζεηαο γηα ην ζθνπφ απηφ.  Σηελ θαηεχζπλζε 
απηή, ιήθζεθε αμηνιφγεζε ηεο ππάξρνπζαο δνκήο θαη ηνπ επηρεηξεζηαθνχ ζρεδίνπ 
πνπ έρεη αλαπηπρζεί γηα απηφλ ηνλ ζθνπφ, θαη επηπιένλ δηνξγαλψζεθαλ εηδηθά 
ζεκηλάξηα θαηάξηηζεο ζηειερψλ ηνπ ΚΔΠΑ απφ μέλνπο εηδηθνχο, δηάξθεηαο 12 
εκεξψλ. 
 
Β2) Ππογπάμμαηα πος σπημαηοδοηούνηαι από ηο ΔΠΑ 2007-2013 
 
 
1) Γιαζςνοπιακό Ππόγπαμμα Δςπωπαϊκήρ Δδαθικήρ ςνεπγαζίαρ (INTERREG 
IV) Δλλάδα-Βοςλγαπία 2007-2013.-Έπγο «ΣRIGGER» 
 
Τν έξγν πεξηιακβάλεη έλα ζπλνιηθφ δξάζεσλ θαη ελεξγεηψλ, πνπ ζα αμηνπνηήζνπλ ην 
έκςπρν επηζηεκνληθφ δπλακηθφ ησλ δπν ρσξψλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο, κε απψηεξν 
ζηφρν ηελ αληαιιαγή εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ, ηε βειηίσζε ηεο 
αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ δπν νηθνλνκηψλ, ηελ αεηθφξν θαη βηψζηκε αλάπηπμε ησλ δπν 
πεξηνρψλ παξέκβαζεο θαη ηελ ελίζρπζε ηεο πεξηθεξεηαθήο ζπλνρήο ησλ πεξηνρψλ 
απηψλ. 

Ψο επηιέμηκε πεξηνρή ηεο Διιάδαο είλαη ε Πεξηθέξεηα Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη 
Θξάθεο θαη νη Πεξηθεξεηαθέο ελφηεηεο Θεζζαινλίθεο θαη Σεξξψλ.  

Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ αλέξρεηαη ζε 1.752.500,00€. Τν έξγν ζα 
πινπνηεζεί απφ ηνπο θάησζη εηαίξνπο : 

 Υπνπξγείν Μαθεδνλίαο-Θξάθεο (ΥΜΑΘ) 
 Σχλδεζκνο Δμαγσγέσλ Βνξείνπ Διιάδνο (ΣΔΒΔ) 
 Σχλδεζκνο Δπηρεηξήζεσλ Πιεξνθνξηθήο Βνξείνπ Διιάδνο (ΣΔΠΒΔ) 
 Ιλζηηηνχην Αλάπηπμεο Τερλνινγίαο θαη Αλζξσπίλσλ Πφξσλ (ΙΤΑΠ) 
 Κέληξν Δπηρεηξεκαηηθήο & Πνιηηηζηηθήο Αλάπηπμεο (ΚΔΠΑ) 
 Υπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη Δλέξγεηαο Βνπιγαξίαο 
 Bulgarian Industrial Association (UBB),  
 Βulgarias Management Association (BMA).  
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2) Γιαζςνοπιακό Ππόγπαμμα Δςπωπαϊκήρ Δδαθικήρ ςνεπγαζίαρ (INTERREG 
IV) Δλλάδα-Βοςλγαπία 2007-2013.-Έπγο «SME PIPELINE» 

Σην πιαίζην ηνπ Α‟ πξφζθιεζεο γηα ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ 
Πξνγξάκκαηνο Δπξσπατθήο Δδαθηθήο Σπλεξγαζίαο ''Διιάδα-Βνπιγαξία 2007-2013'' 
ην Κέληξν Δπηρεηξεκαηηθήο θαη Πνιηηηζηηθήο Αλάπηπμεο (ΚΔΠΑ) ζε ζπλεξγαζία κε ην 
Σχλδεζκν Δπηρεηξήζεσλ Πιεξνθνξηθήο Βνξείνπ Διιάδνο(ΣΔΠΒΔ) θαη ηνλ Τνπηθφ 
Φνξέα Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο (LEDA)  ηεο πφιεο Razlog  Βνπιγαξίαο(Πεξηθέξεηα 
Βlagoevgrad), εγθξίζεθαλ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ ''Creating project pipeline for 
SME Development, financed by EU Structural Funds'' (Γεκηνπξγία ζεηξάο έξγσλ γηα 
ηελ αλάπηπμε ησλ ΜκΔ κε ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ Γηαξζξσηηθψλ Τακείσλ ηεο  Δ.Δ.) 
ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ €467.700,00. 

Τν έξγν  ''Creating project pipeline for SME Development, financed by EU 
Structural Funds'' (SME pipeline) αθνξά ζηελ ελίζρπζε θαη ζηελ πξνψζεζε ηεο 
επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζηελ Διιάδα θαη ηε Βνπιγαξία κέζσ ηεο αμηνπνίεζεο έξγσλ θαη 
πξνγξακκάησλ πνπ αθνξνχλ ζηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο, ρξεκαηνδνηνχκελα 
απφ Δπξσπατθνχο θαη εζληθνχο πφξνπο κέζσ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ, 
φπσο ην ΔΠ ''Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα'' 2007-2013 (ΔΠΑΝΙΙ), ην 
ΔΠ ''Χεθηαθή ζχγθιηζε'' θαζψο θαη ηα Πεξηθεξεηαθά Δπηρεηξεζηαθά 
Πξνγξάκκαηα(ΠΔΠ). Δπηπιένλ, ην έξγν ζθνπεχεη ζηε δεκηνπξγία κηαο δέζκεο έξγσλ 
γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ ΜΜε κέζσ ηεο ρξήζεο Πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ. Τν 
έξγν ζα αλαπηπρζεί κέζσ ηεο αληαιιαγήο θαιψλ πξαθηηθψλ ηηο νπνίεο εθαξκφδνληαη 
ζηηο δχν ρψξεο-εηαίξνη ηνπ έξγνπ θαη ηεο κειέηεο άιισλ επηηπρεκέλσλ 
πεξηπηψζεσλ. 

Τν ΚΔΠΑ ήηαλ ν επηθεθαιήο εηαίξνο ηνπ έξγνπ θαη είρε ηνλ θεληξηθφ ζπληνληζκφ θαη 
ηε δηαρείξηζε ηνπ ζπλφινπ ηνπ έξγνπ. O ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ πνπ 
αληηζηνηρεί ζην ΚΔΠΑ αλέξρεηαη ζε  €176.170,00 (€149.744,50 Κνηλνηηθή Σπκκεηνρή 
κέζσ ΔΤΠΑ θαη €26.425,50 Δζληθή Σπκκεηνρή) θαη αθνξά ζε ελέξγεηεο-δξάζεηο 
δεκνζηφηεηαο, ζπληνληζκνχ θαη δηαρείξηζεο ζην ζχλνιν ηνπ έξγνπ, ηερληθήο 
πξνεηνηκαζίαο ζπλαληήζεσλ ησλ εηαίξσλ, εθπφλεζε κειεηψλ, δαπάλεο ηαμηδίσλ, 
έμνδα νξγάλσζεο, αλαιψζηκα θαη ακνηβέο πξνζσπηθνχ.   

Σηηο αξρέο ηνπ 2013 θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο 11 Μαξηίνπ 2013 πξαγκαηνπνηήζεθε ζην 
Ξελνδνρείν ''HYATT REGENCY'' ε δηνξγάλσζε ηειηθνχ ζπλεδξίνπ ηνπ έξγνπ φπνπ 
παξνπζηάζηεθαλ ηα απνηειέζκαηά ηνπ παξνπζία επηρεηξήζεσλ θαη θνξέσλ ηεο 
πφιεο.  

Τν έξγν έρεη ήδε εμνθιεζεί θαη παξαιεθζεί απφ ηελ αξκφδηα Γηαρεηξηζηηθή Αξρή. 

 
3) Ππογπάμμαηα ΣΟΠΑ 
 
Τν ΚΔΠΑ κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζε ηξείο (3) Αλαπηπμηαθέο Σπκπξάμεηο πνπ 
έρνπλ δηακνξθσζεί γηα ηελ πινπνίεζε αληίζηνηρσλ πξνγξακκάησλ ΤνπΣΑ ζηνπο 
Ννκνχο Θεζζαινλίθεο θαη Πέιιαο θαη ζπγθεθξηκέλα : 
 
1) Γίθηπν Πξνψζεζεο Αλέξγσλ ζηελ Απαζρφιεζε ζηελ Αλαηνιηθή Θεζζαινλίθε 

(Γηαθξηηηθφο Τίηινο ''ΔΠΔΜΒΑΙΝΨ'') 
2) Αλάηαζε ζηελ Πέιια-Νew Opportunities in Pella''  
3) Έληαμε ζηελ Δξγαζία Αλέξγσλ Μεηα-Γεπηεξνβάζκηαο θαη Τξηηνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο (Γηαθξηηηθφο Τίηινο ''ΔΝΤΑΞΗ'')'. 

http://www.e-kepa.gr/
http://www.sepve.org/
http://www.e-kepa.gr/frontend/article.php?aid=300&cid=2
http://www.e-kepa.gr/frontend/article.php?aid=300&cid=2
http://www.antagonistikotita.gr/
http://www.infosoc.gr/
http://www.e-kepa.gr/frontend/article.php?aid=1144&cid=149
http://www.e-kepa.gr/frontend/article.php?aid=1144&cid=149
http://www.e-kepa.gr/frontend/article.php?aid=1144&cid=149
http://www.epembaino.gr/index.php?r=site/index
http://www.epembaino.gr/index.php?r=site/index


7 

 

πινπνίεζε ζην ρξνληθφ δηάζηεκα 29/10/2013-1/11/2013 & 6/11/2013 εθπαηδεπηηθά 
ζεκηλάξηα ζηνπο αλέξγνπο ησλ Αλαπηπμηαθψλ Σπκπξάμεσλ „‟ΔΠΔΜΒΑΙΝΨ‟‟ θαη 
„‟ΔΝΤΑΞΗ‟‟ κε ζέκαηα : 

 Δηζαγσγή ζηε δηεζλή δξαζηεξηνπνίεζε 
 Σχγρξνλεο κνξθέο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ζχγρξνλα εξγαιεία ρξεκαηνδφηεζεο 
 Σρεδηαζκφο Υπεξεζηψλ ζηνλ Ιδησηηθφ Τνκέα 
 Καηάξηηζε θαη ππνβνιή επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ. 

Πέξα ησλ αλσηέξσ πξνγξακκάησλ  ην ηκήκα Γηεζλψλ Πξνγξακκάησλ ηεο ΚΔΠΑ-
ΑΝΔΜ θαζψο θαη ην Γξαθείν Βξπμειιψλ αλέπηπμαλ επηπιένλ κέζα ζην 2013 
ζεκαληηθέο πξσηνβνπιίεο θαη ελέξγεηεο φπσο : 

 Δπαθέο γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ αιιά θαη ηνπ δαλεηαθνχ 
θεθαιαίνπ ζην πιαίζην ηεο πξσηνβνπιίαο ηνπ ΚΔΠΑ γηα ηελ ίδξπζε θαη ζχζηαζε 
ηνπ πξψηνπ ηδησηηθνχ θνξέα παξνρήο κηθξνπηζηψζεσλ (The Hellenic Initiative, 
European Investment Fund, θ.ι.π.).  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. 

 Υπνζηεξηθηηθέο ελέξγεηεο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ θνξέα παξνρήο κηθξνπηζηψζεσλ 
(έξεπλα, business plan, marketing plan, εγρεηξίδηα, focus groups, ζπλεληεχμεηο) 

 Αλάπηπμε πξνηάζεσλ γηα ηελ Σηξαηεγηθή Έμππλεο Δμεηδίθεπζεο γηα ηελ 
Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο φπνπ ζηειέρε ηνπ ζπκκεηείραλ ζηηο αληίζηνηρεο 
νκάδεο εξγαζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο. 

 Αλάπηπμε business plan γηα ην θέληξν design ζηελ Πεξηθέξεηα ηεο Κεληξηθήο 
Μαθεδνλίαο  θαη δηεξεχλεζε πεγψλ ρξεκαηνδφηεζεο κέζσ επαθψλ κε θνξείο 
(Γθαίηε, Πεξηθέξεηα θεληξηθήο Μαθεδνλίαο, Χεθηαθή Σχγθιηζε) 

 Γεκηνπξγία εληχπνπ γηα ηελ θνηλσληθή νηθνλνκία. 
 Γεκηνπξγία εληχπνπ γηα ην design. 
 Έθδνζε εληχπσλ γηα ην ζπλέδξην «SME PIPELINΔ» 
 Αλάπηπμε πξφηαζεο γηα ηελ Χεθηαθή Σχγθιηζε 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 

 Σπλδηνξγάλσζε θαη ζπκκεηνρή ζε WG ηνπ 1νπ “Designing Creative Synergies 
Thessaloniki”. 

 Γηνξγάλσζε ζεκαηηθψλ εξγαζηεξίσλ (workshops) γηα ην Service Design ζην 
πιαίζην ηνπ έξγνπ „‟SEE PLATFORM‟‟ ζε Αζήλα θαη Θεζζαινλίθε κε ζπκκεηνρή 
εθπξνζψπσλ απφ επηρεηξεκαηηθνχο θαη αλαπηπμηαθνχο θνξείο. 

 Σπκκεηνρή ζηηο “Design Days 2013”, ζηηο Βξπμέιιεο. 
 Σπκκεηνρή ζην ελαξθηήξην ζπλέδξην ηνπ έξγνπ SCOW, ζηηο 18/6/2013 ζηα 

πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο MED ζηελ Βαξθειψλε. 
 Παξνπζίεο ζε ζπλέδξηα γηα ηελ αλάπηπμε πξνγξακκάησλ ζηα πιαίζηα ηνπ FP7 θαη 

ηνπ Horizon 2020, αιιά θαη ζε εκεξίδεο ζρεηηθά κε ηηο Γεμηφηεηεο γηα ηελ Δξγαζία, 
ηνλ Τνπξηζκφ, ηηο Δλαιιαθηηθέο Μνξθέο Φξεκαηνδνηήζεσλ, ηελ Δλεξγφ Γήξαλζε, 
ηα  Vouchers ζηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα, ηελ Πξαθηηθή Δθπαίδεπζε. 

 Σπκκεηνρή ζε Working Groups ηνπ ERRIN γηα ηελ ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ην 
Design, ηελ Έμππλε Δμεηδίθεπζε (Smart Specialization), ηελ θαηλνηφκν 
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ρξεκαηνδφηεζε (Innovation Funding), ηηο Έμπλεο Πφιεηο (Smart Cities), θαη ην 
Νεξφ. 


