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AΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΡΓΟΤ ΔΣΟΤ 2014  
 

To 2014 ην ΚΔΠΑ επέδεημε ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ έξγν ζηνπο ηνκείο δξαζηεξηφηεηάο 
ηνπ, παξέρνληαο γηα αθφκε κία ρξνληά ππεξεζίεο πςειήο πνηφηεηαο θαη 
απνηειεζκαηηθφηεηαο ζηηο επηρεηξήζεηο. 
 
πγθεθξηκέλα 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 πνπ δηαρεηξίδεηαη, σο θάησζη : 
 

 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 

 Δξωζηπέθεια-Ανηαγωνιζηικόηηηα ηων Δπισειπήζεων ΙΙ 

 Μεηεγκαηάζηαζη Δπισειπήζεων ζε ΒΔΠΔ & Δπισειπημαηικά Πάπκα 

 Δνίζσςζη Μικπομεζαίων Δπισειπήζεων πος δπαζηηπιοποιούνηαι ζηοςρ 
ηομείρ Μεηαποίηζηρ, Σοςπιζμού, Δμποπίος-Τπηπεζιών ζηο πλαίζιο ηος 
ΔΠΑ 2007-2013 

 
ε ζρέζε κε ηα ελ ιφγσ πξνγξάκκαηα εληφο ηνπ 2014 έιαβαλ ρψξα θαη λέεο εληάμεηο 
έξγσλ. Αλαιπηηθφηεξα : 
 
 ην πξφγξακκα «Δξωζηπέθεια-Ανηαγωνιζηικόηηηα ηων Δπισειπήζεων (ΙΙ) 

εγθξίζεθαλ γηα ρξεκαηνδφηεζε ζηηο Πεξηθέξεηεο ηεο Κεληξηθήο θαη Γπηηθήο 
Μαθεδνλίαο 283 επελδπηηθά ζρέδηα απφ ηζάξηζκεο επηρεηξήζεηο, ζπλνιηθνχ 
επηρνξεγνχκελνπ πξνυπνινγηζκνχ 30.753.533,94€. θαη αλαινγνχζαο ελίζρπζεο 
(δεκφζηα ρξεκαηνδφηεζε/επηρνξήγεζε) 13.408.794,71€ πνπ αληηπξνζσπεχνπλ 
ην 77% ησλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ πνπ ππνβιήζεθαλ γηα ρξεκαηνδφηεζε ζην 
ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα(366 επελδπηηθά ζρέδηα κε δεκφζηα ρξεκαηνδφηεζε 
20.458.425,25€). 

 ην πξφγξακκα «Δνίζσςζη Μικπομεζαίων Δπισειπήζεων πος 
δπαζηηπιοποιούνηαι ζηοςρ ηομείρ Μεηαποίηζηρ, Σοςπιζμού, Δμποπίος-
Τπηπεζιών ζηο πλαίζιο ηος ΔΠΑ 2007-2013» εγθξίζεθαλ γηα ρξεκαηνδφηεζε 
επηπιένλ 844   επελδπηηθά ζρέδηα ζπλνιηθνχ επηρνξεγνχκελνπ πξνυπνινγηζκνχ  
103.002.892,76€ θαη αλαινγνχζαο ελίζρπζεο (δεκφζηα 
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ρξεκαηνδφηεζε/επηρνξήγεζε) 50.890.241,05 €. ην ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα 
ζηε δηάξθεηα ηνπ 2014 νινθιεξψζεθε ε δηαδηθαζία έληαμεο ησλ Γηθαηνχρσλ πνπ 
είραλ εληαρζεί σο Γπλεηηθνί Γηθαηνχρνη ζην πξφγξακκα. 

 
 
Δθηφο ησλ πξνγξακκάησλ πνπ αλαθέξζεθαλ πξνεγνπκέλσο, ην 2014  ην ΚΔΠΑ,  
ζην πιαίζην ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ κε ηελ Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο γηα ηα 
πξνγξάκκαηα ηνπ ΔΠΑ 2007-2013 ζηα νπνία ε Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο 
επηιέρζεθε σο ηειηθφο δηθαηνχρνο, νινθιήξσζε ηνλ  έιεγρν θαη ηελ παξαιαβή ησλ 
έξγσλ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ είραλ εληαρζεί ζε απηά. 
 
 
ςνολικά από ηιρ απσέρ ηος 2010 μέσπι ηιρ 30/4/2015 ηο ΚΔΠΑ ανέλαβε να 
διασειπιζηεί είηε αςηόνομα, είηε μέζω ηηρ ΚΔΠΑ-ΑΝΔΜ, 7.127  έπγα ζςνολικού 
πποϋπολογιζμού πεπίπος 830 εκ. εςπώ με αναλογούζα δημόζια 
σπημαηοδόηηζη (επισοπήγηζη) πεπίπος 443,5 εκ. εςπώ. 
 
Όπσο ηνλίζζεθε θαη πξνεγνπκέλσο κε ζθνπφ 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 
γεληθφηεξα πξνρψξεζε ζηελ πινπνίεζε ζηνρεπκέλσλ ελεξγεηψλ πξνβνιήο 
(θαηαρσξήζεηο, εθδειψζεηο, ζπλεληεχμεηο, ζπλεληεχμεηο, εθδφζεηο Γειηίσλ Σχπνπ, 
εθδφζεηο εληχπσλ, έθδνζε εληχπσλ, ζπκκεηνρή ζηελ 79ε ΓΔΘ).  Δλδεηθηηθά 
αλαθέξνληαη, ε θακπάληα ελεκέξσζεο ησλ Γηθαηνχρσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο 
«Δνίζσςζη Μικπομεζαίων Δπισειπήζεων πος δπαζηηπιοποιούνηαι ζηοςρ 
ηομείρ Μεηαποίηζηρ, Σοςπιζμού, Δμποπίος-Τπηπεζιών ζηο πλαίζιο ηος ΔΠΑ 
2007-2013» ζην δηάζηεκα 22/1/2014 έσο θαη 6/3/2014, γηα ηελ νξζή πινπνίεζε ηνπ 
έξγνπ ηνπο, φπσο θαη ησλ Γηθαηνχρσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο «Δμσζηξέθεηα-
Αληαγσληζηηθφηεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ (ΙΙ)» ζηηο 3/7/2014(Κνδάλε) θαη 7/7/2014 
(Θεζζαινλίθε). 
 
Παξάιιεια ε ηζηνζειίδα ηνπ ΚΔΠΑ, www.e-kepa.gr, ζπλέρηζε θαη ην 2014 λα 
απνηειεί ζεκαληηθφ ζεκείν αλαθνξάο γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ επηρεηξήζεσλ 
θαηαγξάθνληαο κεγάιε επηζθεςηκφηεηα απφ ηηο ΜκΔ θαη ηνπο Φνξείο ηεο Κεληξηθήο 
θαη Γπηηθήο Μαθεδνλίαο.  
 
πλνιηθά, ην 2014 επηζθέθζεθαλ ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΚΔΠΑ  116.519 ρξήζηεο εθ ησλ 
νπνίσλ νη 42.570 απνηεινχλ κνλαδηθνί ρξήζηεο . Δπίζεο 766 ρξήζηεο έγηλαλ θίινη 
ηνπ ΚΔΠΑ κέζσ ηνπ Facebook. 
 
Σέινο, ηφζν ν Πξφεδξνο, φζν θαη ν Γεληθφο Γηεπζπληήο ηνπ ΚΔΠΑ ζπκκεηείραλ θαζ‟ 
φιε ηε δηάξθεηα ηνπ 2014  ζε ζπλαληήζεηο κε εθπξνζψπνπο Τπνπξγείσλ γηα ζέκαηα 
δηαρείξηζεο ησλ πξνγξακκάησλ θαη γεληθφηεξα ηνπ ΔΠΑ 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, πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη 
απεπζείαο απφ ηελ Δ.Δ , ή  κέζσ ηνπ ΔΠΑ 2007-2013  ζηα νπνία ζπκκεηέρεη, είηε 
σο επηθεθαιήο εηαίξνο, είηε σο απιφο εηαίξνο ζπγθξηκέλσλ θνηλνπξαθηηθψλ 
ζρεκάησλ, κε ζεκαληηθά απνηειέζκαηα. εκαληηθφ ξφιν ζηελ θαηεχζπλζε απηή 
δηαδξακαηίδεη ην γξαθείν πνπ δηαηεξεί ην ΚΔΠΑ ζηηο Βξπμέιιεο.  
 
 

http://www.e-kepa.gr/
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Aλαιπηηθφηεξα νη δξάζεηο ηνπ ΚΔΠΑ πνπ έιαβαλ ρψξα ην 2014 είλαη νη αθφινπζεο :  
 
Β1) Ππογπάμμαηα πος σπημαηοδοηούνηαι απεςθείαρ από ηην Δ.Δ. 
 

1) SEE PLATFORM 

θνπφο ηνπ έξγνπ είλαη ε δεκηνπξγία ελφο δηθηχνπ κε ζπκκεηνρή θνξέσλ πνπ 
ππνζηεξίδνπλ ηελ θαηλνηνκία, κε ζηφρν ηελ αλάδεημε ηνπ design σο κνριφ 
θαηλνηφκνπ αλάπηπμεο εληζρχνληαο ηνλ ξφιν εζληθψλ, πεξηθεξεηαθψλ θαη ηνπηθψλ 
θνξέσλ. Σν έξγν νινθιεξψζεθε επηηπρψο εληφο ηνπ 2014. Σν ΚΔΠΑ ζην πιαίζην 
ζπκκεηνρήο ηνπ ζην έξγν, πινπνίεζε κεηαμχ ησλ άιισλ ηηο εμήο ελέξγεηεο : 

 πκκεηνρή ζηειερψλ ηνπ ΚΔΠΑ ζην 4ν workshop ηνπ έξγνπ κε ζέκα ηελ 
θνηλσληθή θαηλνηνκία  

 πκκεηνρή ζηειερψλ ηνπ ΚΔΑ ζην 5o workshop ηνπ έξγνπ ζηε Φηιαλδία κε ζέκα 
ηε ζπλεξγαζία ηεο βηνκεραλίαο θαη ησλ παλεπηζηεκίσλ γηα ηα ζέκαηα θαηλνηνκίαο  

 Γηνξγάλσζε εκεξίδαο ''ΙNNOVATION ID 2014'' ζηε Θεζζαινλίθε. 

 Θεκαηηθφ εξγαζηήξην γηα ην ρεδηαζκφ (Design) Yπεξεζηψλ ζηνπο Γεκφζηνπο 
Φνξείο ζηα ζηειέρε ηεο ΠΚΜ.  

 πκκεηνρή ζηειερψλ ηνπ ΚΔΠΑ ζην ηειηθφ ζπλέδξην ηνπ SEE Platform: "Design, 
Innovation and Policy Conference" πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 10 Φεβξνπαξίνπ 
2015 Βξπμέιιεο 

2) SCOW 

ηφρνο ηνπ έξγνπ ''SCOW'' είλαη λα αλαπηχμεη ζε ηνπξηζηηθέο πεξηνρέο  κε γεσξγηθή 
δξαζηεξηφηεηα ηερληθέο ρακεινχ θφζηνπο, θαη πςειήο πνηφηεηαο ζηε ζπιινγή 
βηνινγηθψλ απνβιήησλ θαζψο θαη ζηελ εθαξκνγή κνληέισλ γεσξγηθή αλαθχθισζε. 
πγθεθξηκέλα ην έξγν ζέιεη λα δεκηνπξγήζεη κηα βηψζηκε, θαηλνηφκν δηαδηθαζία 
δηαρείξηζεο ησλ βηνινγηθψλ απνβιήησλ κέζσ απνθεληξσκέλσλ θαη  κηθξήο θιίκαθαο 
κνλάδσλ θνκπνζηνπνίεζεο, ζε γεσξγηθέο εθκεηαιιεχζεηο ζηηο πεξηνρέο ησλ εηαίξσλ 
ηνπ έξγνπ. Σν ΚΔΠΑ ζπκκεηέρεη σο ζπλεξγάηεο ησλ εηαίξσλ ηνπ έξγνπ. Γηα ην 2014 
ην ΚΔΠΑ πέξα απφ ηελ ζπλερή επαθή κε ηνπο εηαίξνπο ηνπ έξγνπ ζπκκεηείρε ζην 1ν 
δηεζλέο ζπλέδξην γηα ηα απνηειέζκαηα ηεο πνξείαο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ πνπ 
πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Ιζξαήι. 

3) Desing for Europe 

Tν έξγν «Design for Europe» έρεη ζθνπφ  ηε δεκηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο 
Πιαηθφξκαο ρεδηαζκνχ θαη  Καηλνηνκίαο (European Design Innovation Platform - 
EDIP) κε παξάιιειε πινπνίεζε δξάζεσλ ζρεηηθά κε ηελ ππνζηήξημε θαη αλάπηπμε 
ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ design ζηηο επηρεηξήζεηο. ηελ θνηλνπξαμία ηνπ έξγνπ εθηφο 
απφ ην ΚΔΠΑ ζπκκεηέρνπλ 13 νξγαληζκνί/θνξείο απφ θξάηε –κέιε ηεο ΔΔ. Δληφο 
ηνπ 2014 ην ΚΔΠΑ ζπκκεηείρε  ζηελ πξψηε ζπλάληεζε εξγαζίαο ηνπ έξγνπ πνπ 
έιαβε ρψξα ζην Μπέιθαζη ηεο Ιξιαλδίαο, θαζψο θαη ζηελ ελαξθηήξηα ζπλάληεζε 
ησλ εηαίξσλ ηνπ έξγνπ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο Βξπμέιιεο.  
. 
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4) Ππωηοβοςλία  JASMINE ηηρ Δ.Δ. 
 
Σν ΚΔΠΑ ζην πιαίζην ηεο πξσηνβνπιίαο ηνπ γηα ηα ζέκαηα κηθξνπηζηψζεσλ 
εληάρζεθε ζηελ πξσηνβνπιία JASMINE γηα ηελ παξνρήο ηερληθήο βνήζεηαο γηα ην 
ζπγθεθξηκέλν δήηεκα. Μεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηερληθψλ ζεκηλαξίσλ πνπ 
έιαβαλ ρψξα ζηα γξαθεία ηνπ ΚΔΠΑ ην 2013, ην 2014 ζηειέρε ηνπ ΚΔΠΑ  
ζπκκεηείραλ ζηα ζπλέδξηα ηνπ ΜFC ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε θαη ηνπ ΔΜΝ ζηε 
Ληζαβφλα. 
 
 
Β2) Ππογπάμμαηα πος σπημαηοδοηούνηαι από ηο ΔΠΑ 2007-2013 
 
 
1) Γιαζςνοπιακό Ππόγπαμμα Δςπωπαϊκήρ Δδαθικήρ ςνεπγαζίαρ (INTERREG 
IV) Δλλάδα-Βοςλγαπία 2007-2013.-Έπγο «ΣRIGGER» 
 
Σν 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. Ωο επηιέμηκε πεξηνρή ηεο Διιάδαο είλαη ε Πεξηθέξεηα Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο 
θαη Θξάθεο θαη νη Πεξηθεξεηαθέο ελφηεηεο Θεζζαινλίθεο θαη εξξψλ.  
 
ην πιαίζην ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζην έξγν ην ΚΔΠΑ : 
 

 Πξνρψξεζε ζηελ πξνθήξπμε θαη κεηέπεηηα ζηελ επηινγή αλαδφρνπ ΠΑΡΟΥΗ 
ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΔΞΩΣΔΡΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ'' 

 Οινθιήξσζε πιήξσο ηεο ιεηηνπξγία ηεο πιαηθφξκαο ςεθηαθψλ εξγαιείσλ 
«ΣRIGGER TOOLBOX» 

 πκκεηείρε ζηηο ζπλαληήζεηο ησλ εηαίξσλ ηνπ έξγνπ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηε 
Θεζζαινλίθε θαη ζην Blagoevrad ηεο Βνπιγαξίαο. 

 Πξνεηνίκαζε ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ επηθεθαιήο εηαίξν ηνπ έξγνπ (ΤΜΑΘ) θαη ην 
ζχκβνπιν ππνζηήξημεο ηηο εθδειψζεηο γηα ηνπο εθπαηδεπφκελνπο ηνπ έξγνπ πνπ 
ζα ιάβνπλ ρψξα εληφο ηνπ 2015. 

 Oκηιία ηνπ Τπεχζπλνπ Γηεζλψλ θαη Δπξσπατθψλ Πξνγξακκάησλ ηνπ ΚΔΠΑ ζηελ 
εθδήισζε Γηθηχσζεο ηνπ ΔΒΔ ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ ''ΣRIGGER'' κε ζέκα : 
«Design θαη Μηθξνπηζηψζεηο -Δξγαιεία Καιήο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο». 

 
 
2) Ππόγπαμμα Γιαζςνοπιακήρ ςνεπγαζίαρ Δλλάδαρ-ΠΓΓΜ-Έπγο 
«ΜΙCROSTARS» 
 
ην πιαίζην ηεο 3εο πξφζθιεζεο γηα ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο 
Γηαζπλνξηαθήο πλεξγαζίαο ΙΡΑ «Διιάδα  πξψελ Γηνπγθνζιαβηθή Γεκνθξαηία ηεο 
Μαθεδνλίαο 20072013», ην νπνίν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε 
κέζσ ηνπ Μεραληζκνχ Πξνεληαμηαθήο Βνήζεηαο (ΙΡΑ), ηο Κένηπο Δπισειπημαηικήρ 
και Πολιηιζηικήρ Ανάπηςξηρ (ΚΔΠΑ) και ηο Microcredit Foundation Horizonti 
εγθξίζεθαλ σο εηαίξνη γηα ηελ ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ «Δπέλδπζε ζην αλζξψπηλν 
δπλακηθφ ηεο δηαζπλνξηαθήο πεξηνρήο  Invest in people of the crossborder area» κε 
αθξσλχκην «MicroStars» ην νπνίν εληάζζεηαη ζηνλ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 1 
«Δλίζρπζε ηεο δηαζπλνξηαθήο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο», ηφρν 1.2 «Δλίζρπζε ηνπ 
αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ».  
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Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ αλέξρεηαη ζε €375.116,00. Η ζρεηηθή 
ζχκβαζε γηα ηελ έλαξμε πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ ππνγξάθεθε ζηηο 30/10/2014 ελψ ε 
ζπλνιηθή δηάξθεηα ηνπ έξγνπ είλαη 15 κήλεο. 1.  
 
Σν έξγν “Invest in People of the crossborder area” αθνξά ζηελ δεκηνπξγία κηαο 
βηψζηκεο δνκήο ππεξεζηψλ επηρεηξεκαηηθήο αλάπηπμεο ζηε δηαζπλνξηαθή πεξηνρή, 
πνπ ζα ππνζηεξίμεη κηθξνεπηρεηξεκαηίεο θαη ζα δηεπθνιχλεη ηε ζχζηαζε 
επηρεηξήζεσλ. Η ζπγθεθξηκέλε δνκή ζα ζηνρεχεη παξάιιεια ζηε ζχλδεζε κεηαμχ 
ηεο νκάδαο  ζηφρνπ θαη ησλ παξφρσλ κηθξνπηζηψζεσλ. Ο γεληθφο ζηφρνο ηνπ έξγνπ 
είλαη λα ζπκβάιεη ζηε δεκηνπξγία βηψζηκσλ νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ζηε 
δεκηνπξγία ζέζεσλ απαζρφιεζεο. 
 
 
3) Ππογπάμμαηα ΣΟΠΑ 
 
Σν ΚΔΠΑ κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζε ηξείο (3) Αλαπηπμηαθέο πκπξάμεηο πνπ 
έρνπλ δηακνξθσζεί γηα ηελ πινπνίεζε αληίζηνηρσλ πξνγξακκάησλ ΣνπΑ ζηνπο 
Ννκνχο Θεζζαινλίθεο θαη Πέιιαο θαη ζπγθεθξηκέλα : 
 
1) Γίθηπν Πξνψζεζεο Αλέξγσλ ζηελ Απαζρφιεζε ζηελ Αλαηνιηθή Θεζζαινλίθε 

(Γηαθξηηηθφο Σίηινο ''ΔΠΔΜΒΑΙΝΩ'') 
2) Αλάηαζε ζηελ Πέιια-Νew Opportunities in Pella''  
3) Έληαμε ζηελ Δξγαζία Αλέξγσλ Μεηα-Γεπηεξνβάζκηαο θαη Σξηηνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο (Γηαθξηηηθφο Σίηινο ''ΔΝΣΑΞΗ'')'. 

πινπνίεζε εληφο ηνπ 2014 εθπαηδεπηηθά ζεκηλάξηα ζηνπο αλέξγνπο ηεο Αλαπηπμηαθήο 
χκπξαμεο „‟ ΑΝΑΣΑΗ ΣΗΝ ΠΔΛΛΑ‟‟ ελψ ζπκκεηείρε ελψ ζπκκεηείρε θαη ζε 
εθδειψζεηο ησλ εηαίξσλ ησλ ηξηψλ θνηλνπξαμηψλ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο 
επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζηηο πεξηνρέο πινπνίεζήο ησλ ΣνπΑ. 

4) Δ.Π. «Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού» 

Σν ΚΔΠΑ καδί κε 21 εηαίξνπο ηεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο (Γήκνπο, Δπηκειεηήξηα, 
Δκπνξηθνχο ζπιιφγνπο, δίθηπα θνηλσληθψλ επηρεηξήζεσλ, Παλεπηζηήκηα θ.α.), 
ζπκκεηέρεη ζηελ  θνηλνπξαμία «Έιηθαο», ε νπνία δηεθδηθεί ηελ επηινγή ηεο σο δνκή 
ζην πιαίζην ηνπ δηαγσληζκνχ «Λεηηνπξγία Πεξηθεξεηαθψλ Μεραληζκψλ Τπνζηήξημεο 
ηεο αλάπηπμεο θαη πξνψζεζεο ησλ Κνηλσληθψλ πλεηαηξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ 
(Κνηλ..Δπ.) θαη επξχηεξα ησλ πξσηνβνπιηψλ ηεο Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο» ζηελ 
Πεξηθέξεηα ηεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο.  

Πέξα ησλ αλσηέξσ πξνγξακκάησλ  ην ηκήκα Γηεζλψλ Πξνγξακκάησλ ηεο ΚΔΠΑ-
ΑΝΔΜ θαζψο θαη ην Γξαθείν Βξπμειιψλ αλέπηπμαλ επηπιένλ κέζα ζην 2014 
ζεκαληηθέο πξσηνβνπιίεο θαη ελέξγεηεο. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη : 

 πλαληήζεηο κε θνξείο γηα ηε αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ. 
 Τπνβνιή πξνηάζεσλ ζε επξσπατθά πξνγξάκκαηα ζε ζπλεξγαζία κε θνξείο ηνπ 

εμσηεξηθνχ. 
 πκκεηνρή ζε εκεξίδεο θαη ζπλέδξηα σο νκηιεηέο φπσο π.ρ. ζην δηεζλέο ζπλέδξην 

«EUROMED Invest Academy: New Innovation Networks and role of BSOs» θαη 
ζην δηεζλέο ζπλέδξην ηνπ Δπξσπατθνχ Έξγνπ ''DIFASS'' ζηελ Κνδάλε κε ζέκα ηηο 
Μηθξνπηζηψζεηο. 

http://www.epembaino.gr/index.php?r=site/index
http://www.epembaino.gr/index.php?r=site/index
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 Παξαθνινχζεζε εκεξίδσλ θαη ζπλεδξίσλ φπσο π.ρ. ηα ζπλέδξηα «Innovating the 
Public Sector: from ideas to Impact» ζην Παξίζη θαη  «Future Design – Innovation 
in a Digital World» ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ ''Design for Europe'' (ΔDIP) ζηελ 
Κνπελράγε ηεο Γαλίαο, ην εηήζην ζπλέδξην ηνπ EMC γηα ηηο Μηθξνπηζηψζεηο ζηε 
Ληζζαβψλα, ε ζπκκεηνρή ζηε ζπλάληεζε ηνπ Μicrofiance Centre ζηελ 
Κσλζηαληηλνχπνιε θαζψο θαη ε εκεξίδα ηεο Ashoka Διιάδνο «Changemakers 
Day» ζηελ Αζήλα. 

 πκκεηνρή ζηειερψλ ηνπ ΚΔΠΑ ζηα Οpen Days 2014  & ζηα Design Days 2014, 
ζηηο Βξπμέιιεο,  

 Δθπξνζψπεζε ηεο Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο ζηηο εθδειψζεηο 
γεπζηγλσζίαο θαη ηνπξηζηηθήο πξνβνιήο ηεο ζην πιαίζην ηεο Διιεληθήο Πξνεδξίαο 
ζην Δπξσπατθφ  Κνηλνβνχιην. 

 


