
 
 

AΠΟΛΟΓΙΜΟ ΕΡΓΟΤ ΕΣΟΤ 2012  
 

To 2012 ην δηαρεηξηζηηθό έξγν ηνπ ΚΕΠΑ, κέζσ ηεο ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ, πνπ απνηειεί ηνλ 
εηαίξν ηνπ ΕΦΕΠΑΕ (Ελδηάκεζνο Φνξέαο Δηαρείξηζεο ΕΠΑΝ ΙΙ) κε γεσγξαθηθή 
επζύλε ηηο Πεξηθέξεηεο ηεο Κεληξηθήο θαη Δπηηθήο Μαθεδνλίαο, απμήζεθε ζεκαληηθά. 
 
Σπγθεθξηκέλα, ππήξμε ελεξγνπνίεζε θαη επηρεηξεζηαθή δξαζηεξηόηεηα ζηα 
παξαθάησ πξνγξάκκαηα ηνπ ΕΠΑΝ ΙΙ: 
 

 Ππάζινη Επισείπηζη 2010 

 Μεηαποίηζη ζηιρ Νέερ ςνθήκερ 

 Εξωζηπέθεια-Ανηαγωνιζηικόηηηα ηων Επισειπήζεων 

 Ππάζινορ Σοςπιζμόρ 

 Νέα Καινοηομική Επισειπημαηικόηηηα 

 Εναλλακηικόρ Σοςπιζμόρ 

 Εθνικό Αποθεμαηικό Απποβλέπηων 

 Ενίζσςζη Υεπζαίων Εμποπεςμαηικών Οδικών Μεηαθοπών 
 
Επίζεο ζην πιαίζην ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ κε ηελ Εζληθή Τξάπεδα ηεο Ειιάδνο γηα ηα 
πξνγξάκκαηα ηνπ ΕΣΠΑ 2007-2013 ζηα νπνία ε Εζληθή Τξάπεδα ηεο Ειιάδνο 
επηιέρζεθε σο ηειηθόο δηθαηνύρνο, ην ΚΕΠΑ, ζπλέρηζε ηνλ  έιεγρν θαη ηελ παξαιαβή 
ησλ έξγσλ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ πινπνηνύληαη.  
 
Παξάιιεια, μεθίλεζε ε νξγαλσηηθή πξνεηνηκαζία ελ αλακνλή ηεο πξνθήξπμεο ηνπ 
πξνγξάκκαηνο ελίζρπζεο ησλ ΜΜΕ ζηνπο ηνκείο Μεηαπνίεζεο-Τνπξηζκνύ-
Εκπνξίνπ-Υπεξεζηώλ δεκόζηαο δαπάλεο 456 εθ. επξώ ε νπνία πξνθεξύρζεθε ηνλ 
Ιαλνπάξην ηνπ 2013. 
 
Γηα ηε κέγηζηε δπλαηή πξνβνιή θαη δεκνζηνπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ πνπ 
δηαρεηξίδεηαη ην ΚΕΠΑ, ζε ζπλεξγαζία κε ηα Επηκειεηήξηα ηεο Κεληξηθήο θαη Δπηηθήο 
Μαθεδνλίαο θαη ηελ ΑΝΚΟ πξνρώξεζε ζηελ πινπνίεζε ζηνρεπκέλσλ ελεξγεηώλ 
πξνβνιήο (θαηαρσξήζεηο, εθδειώζεηο, ζπλεληεύμεηο, ζπλεληεύμεηο, εθδόζεηο Δειηίσλ 
Τύπνπ, εθδόζεηο εληύπσλ, έθδνζε εληύπσλ). Παξάιιεια ε ηζηνζειίδα ηνπ ΚΕΠΑ, 
www.e-kepa.gr, απνηέιεζε ζεκαληηθό ζεκείν αλαθνξάο γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ 
επηρεηξήζεσλ θαηαγξάθνληαο κεγάιε επηζθεςηκόηεηα από ηηο ΜκΕ θαη ηνπο Φνξείο 
ηεο Κεληξηθήο θαη Δπηηθήο Μαθεδνλίαο. 
 
Σπλνιηθά κέρξη θαη ηηο 31/12/2012 ην ΚΕΠΑ ην ζύλνιν ησλ έξγσλ πνπ δηαρεηξίδεηαη 
ην ΚΕΠΑ αλέξρεηαη  ζε 4257 έξγα ζπλνιηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ 408,15 εθ. επξώ θαη 
δεκόζηαο επηρνξήγεζεο 233,66 εθ. επξώ. 
 
Εθηόο ηνπ δηαρεηξηζηηθνύ ηνπ έξγνπ, ην ΚΕΠΑ ζπλέρηζε δπλακηθά ηε δξαζηεξηόηεηά 
ηνπ ζηελ αμηνπνίεζε πξνγξακκάησλ απεπζείαο από ηελ Ε.Ε κε ζεκαληηθά 
απνηειέζκαηα. Πέξα από ηηο επαθέο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε ζηειέρε ηεο Ε.Ε 
θαη θνξείο ηνπ εμσηεξηθνύ γηα ηελ αλάπηπμε ζπλεξγαζηώλ,  ην ΚΕΠΑ πξνρώξεζε 
ζηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ ζε ζπλεξγαζία κε άιινπο θνξείο ζην πιαίζην 
πξνθεξύμεσλ ηεο Ε.Ε. ηα πεξηζζόηεξα εθ ησλ νπνίσλ βξίζθνληαη ζηε δηαδηθαζία 
αμηνιόγεζεο. Επίζεο ζε ζπλεξγαζία κε άιινπο 10 εηαίξνπο ηνπ εμσηεξηθνύ ην ΚΕΠΑ 
ζπκκεηέρεη ζην έξγν ‘’SEE PLATFORM’’ πνπ πινπνηείηαη ζην πιαίζην ηεο 

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


πξσηνβνπιία ηεο ΕΕ γηα ηελ πξνώζεζε ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηνπ Design. Μάιηζηα γηα 
ην ζθνπό απηό δηνξγάλσζε δύν επηηπρεκέλα work –shop, ζηελ Αζήλα θαη ζηε 
Θεζζαινλίθε, κε ηε ζπκκεηνρή εθπξνζώπσλ από θνξείο πξνώζεζεο ηεο πνιηηηθήο 
ηεο θαηλνηνκίαο  θαη ηνπ Design ζηελ Ειιάδα.  
 


