
 

 

ΕΡΓΑ-ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΟ ΚΕΠΑ 

(ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΏΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ) 

 

1.Εθνικό Σχέδιο Ανασυγκρότησης των Βαλκανίων 

Στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανασυγκρότησης των Βαλκανίων 

(ΕΣΟΑΒ) υλοποιήθηκε από το ΚΕΠΑ η προαξιολόγηση 9 τεχνικών έργων 

συνολικού προϋπολογισμού περίπου191 εκ. ευρώ. 

1. Ανακατασκευή – Ανακαίνιση Κυβερνητικού Κτιρίου 3 του οικοδομικού 

συγκροτήματος των «Κοινών Θεσμών» στο Σεράγεβο (πρόταση 

Υπουργικού Συμβουλίου Βοσνίας – Ερζεγοβίνης). 

2. Κατασκευή Οδικής Αρτηρίας και Μεθοριακού Σταθμού Konispoli– 

Saranda (πρόταση Υπουργείου Συγκοινωνιών και Τηλεπικοινωνιών 

Αλβανίας). 

3. Ανακατασκευή και επέκταση του Ινστιτούτου Υγείας στην 

Ποντγκόριτσα (πρόταση Υπουργείου Υγείας Μαυροβουνίου). 

4. Γραμμή Ηλεκτροδότησης 400 kVNis2 – Skopje (πρόταση Υπουργείου 

Ενέργειας και Ορυκτού Πλούτου Σερβίας). 

5. Κατασκευή τμήματος του Αυτοκινητόδρομου E-75 Belgrade-Nis-

FYROMborderSectionVladicinHan-Vranje-DonjiNeradovac-Srpskakuca 

6. Κατασκευή τμήματος του Αυτοκινητόδρομου E-75 Belgrade-Nis-

FYROMSectionSrpskakuca-Levosoje-Bukurevac-Presevo-FYROMborder 

7. Σύστημα TAXIS  (φορολογία) Βουλγαρίας 

8. Εγκατάσταση και εξοπλισμός «One-Day-Surgery», μονάδας στο 

περιφερειακό νοσοκομείο στο KARDJALI (Bουλγαρία) 

9. DanubeRiverPortofLomProject- Αποκατάσταση, Ανασυγκρότηση και 

Εκμοντερνισμός του Λιμανιού Lom- Προμήθεια του εξοπλισμού 

(Βουλγαρία). 

 



2. Διεθνή Αναπτυξιακά Προγράμματα (Leonardo Da Vinchi, Phare)  

Στο πλαίσιο της συμμετοχής του το ΚΕΠΑ προχώρησε στην έκδοσης 

επιχειρηματικών οδηγών και εγχειριδίων και στην υλοποίηση σχετικών 

ερευνών. 

2.1 Πρόγραμμα LEONARDODAVINCI  

• Τίτλος Προγράμματος EMPOWERMENT TECHNIQUES - The Case of 

Clothing Industry in Northern Greece.  

• ΕΤΑΙΡΟΙ ΚΕPA (Greece) Mc Ivor & Associates (Ireland), OCOS 

European Consultants (Ireland), Fieratex S.A., Vocational Training 

Center, Elvina France.  

• ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 209.537,78 ευρώ  

2.2 Πρόγραμμα PHARE  

• ΤΙΤΛΟΣ Network of integrated supporting services to the SME’S in 

thew axis of Greece – Romania – Bulgaria  

• ΕΤΑΙΡΟΙ ΚΕPA (Greece) ,Gotze Delchev Chamber of Commerce, 

Arad Economic Development Agency  

• ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 296.349,29 ευρώ 

 

3. Μέλος Επιτροπών Αξιολόγησης και Παρακολούθησης αναπτυξιακών 

προγραμμάτων (RTP, IRIS) 

Το ΚΕΠΑ έχει διατελέσει: 

• Μέλος της Επιτροπής Αξιολόγησης του προγράμματος 

RTP(Περιφερειακό Τεχνολογικό Πρόγραμμα) της Κεντρικής Μακεδονίας 

προϋπολογισμού 500.000 ευρώ στο πλαίσια του οποίου σχέδιο 

χρηματοδοτικής ενίσχυσης επιχειρήσεων Κεντρικής Μακεδονίας για 

τεχνοδιάγνωση και εκσυγχρονισμό, καθώς και αντίστοιχο σχέδιο για 

χρηματοδοτική ενίσχυση επιχειρήσεων για πρόσληψη επιστημονικού 

προσωπικού για έρευνα και ανάθεση συμβολαίων για Ερευνα και 

Τεχνολογική Ανάπτυξη. 

 

• Μέλος της ομάδας εκπόνησης και υλοποίησης του στρατηγικού σχεδίου 

δράσης αναφορικά με την Κοινωνία της Πληροφορίας και την ανάπτυξη 

πιλοτικών εφαρμογών τηλεματικής στην Περιφέρεια της Κεντρικής 



Μακεδονίας στο πλαίσιο του διακρακτικού προγράμματος 

IRISINTIATIVE. 

 

4. Παρατηρητήριο Περιφερειακής Καινοτομίας και 

Επιχειρηματικότητας, ΚΠ EQUAL, OETA 

Το ΚΕΠΑ συμμετείχε στα κάτωθι έργα μέσω της συμμετοχής σε 

κατάλληλα κοινοπρακτικά σχήματα : 

• Δημιουργία του Παρατηρητηρίου Περιφερειακής Καινοτομίας & 

Επιχειρηματικότητας της Κεντρικής Μακεδονίας σε συνεργασία του 

ΚΕΠΑ με το ΣΒΒΕ στο πλαίσιο του Προγράμματος «Αριστεία στην 

Κεντρική Μακεδονία» μέσω του οποίου δημιουργήθηκε  βάση 

δεδομένων για την καταγραφή στοιχείων των επιχειρήσεων της Βόρειας 

Ελλάδος 

• Συμμετοχή του ΚΕΠΑ στο κοινοπρακτικό σχήμα του ΟΕΤΑ, στο πλαίσιο 

του ΕΠΑΝ 2000-2006 για την ανάληψη του έργου της  Κεντρικής Δομής 

Στήριξης των ΚΕΤΑ, μέσω του οποίου το ΚΕΠΑ μεταξύ των άλλων 

συνεργατικών δράσεων με τους άλλους εταίρους:  

α) υλοποίησε τη δράση για την κατεύθυνση και συμβουλευτική 

υποστήριξη ελληνικών μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων για την 

υιοθέτηση των αρχών του Ευρωπαϊκού Μοντέλου Επιχειρηματικής 

Αριστείας (EFQM) με τη χρήση ειδικών ερωτηματολογίων και την έκδοση 

οδηγού αυτοαξιολόγησης των επιχειρήσεων  

β) συμμετείχε συμβουλευτικά στη διαδικασία πιστοποίησης του ΟΕΤΑ 

σύμφωνα με το πρότυπο ΙSΟ 9001:2000,  με επισημάνσεις και 

παρατηρήσεις στις διαδικασίες σχεδιασμού και υλοποίησής του  

γ) είχε την ευθύνη αξιολόγησης επιχειρηματικών οδηγών για τις 

επιχειρήσεις (χρηματοοικονομικά, ασφάλεια ηλεκτρονικού επιχειρείν, 

εξαγωγές).  

• Συμμετοχή του ΚΕΠΑ στο κοινοπρακτικό σχήμα Α.Σ. ΕQUAL– 

ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΗ της ΚΠ EQUAL  για την εκπόνηση μελετών που αφορούσαν 

στον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό των επιχειρήσεων σε σχέση με το 

ανθρώπινο δυναμικό τους και τη διά βίου μάθηση στο πλαίσιο του έργου 

«Πρότυπες περιοχές και συστήματα προώθησης της δια βίου μάθησης 

στις εργασιακές πρακτικές». 



5. Εργο Ανάληψης παρακολούθησης έργων για λογαριασμό τρίτων 

Το 2008 το ΚΕΠΑ υπέγραψε αποκλειστική συνεργασία με την Εθνική 

Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. για τη αξιολόγηση και παρακολούθηση σε 

πανελλήνια εμβέλεια, των προγραμμάτων ενίσχυσης Μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων που αναλαμβάνουν να διαχειριστούν οι Τράπεζες ως 

Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης (ΠΕΠ, Πρόγραμμα ενίσχυσης ελευθέρων 

επαγγελματιών) μέσω του Γ’ ΚΠΣ και του ΕΣΠΑ 2007-2013. 

 

6. Υλοποίηση έργων κατάρτισης μέσω εκπαίδευσης επιχειρηματικών 

φορέων, συμβούλων και ανέργων για λογαριασμό του ΚΕΚ ΣΕΒΕ-

ΣΒΒΕ. 

Το συγκεκριμένο έργο αφορά στην παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης σε 

θέματα ορθού τρόπου υλοποίησης επενδυτικών προτάσεων, χρήση 

πληροφοριακών συστημάτων(τεχνικές συμβουλές υποβολής 

προτάσεων,αιτημάτων ελέγχου και τροποποιήσεων) οι οποίες 

απευθύνονται στο ανθρώπινο δυναμικό τραπεζών , εταιρειών 

συμβούλων, στελεχών επιχειρήσεων και οι οποίες αναλυτικά είναι οι 

εξής : 

1. Επεξεργασία Στοιχείων Επιχειρήσεων Δικαιούχων Οικονομικής 

Ενίσχυσης. 

2. Οδηγος Υλοποίησης Συγχρηματοδοτούμενων Έργων ΕΤΠΑ για 

επιχειρήσεις. 

3. Εκπαιδευτικό Υλικό για διαχείριση έργων και Διαχειριστική Επάρκεια 

ΤΔΕ. 

4. Ενημερωτικά Σεμινάρια Κατάρτισης στο πλαίσιο του ΕΠΑΝ ΙΙ και 

πληροφόρησης για θέματα στήριξης της επιχειρηματικότητας. 

 

7. Εκπόνηση αναπτυξιακών και επιχειρηματικών μελετών και ερευνών 

• «Εκπόνηση Στρατηγικού Σχέδιου Ανάπτυξης Μακεδονίας – Θράκης» σε 

συνεργασία με το Σύνδεσμο Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος. 

• «Το μέλλον της Ελληνικής Βιομηχανίας» σε συνεργασία με το Σύνδεσμο 

Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος. 



• «Μελέτη Διάρθρωσης των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της Κεντρικής 

Μακεδονίας». 

• «Μελέτη για το θεσμικό πλαίσιο των Ενδιάμεσων Φορέων  Διαχείρισης 

ενόψει της υλοποίησης του Γ’ ΚΠΣ 2000-2006» 

• «Τεχνικός Σχεδιασμός για εφαρμογή του Μέτρου 2.1.1(Αύξηση 

ανταγωνιστικότητας Μ.Μ.Ε.)’’ του ΠΕΠ Κ. Μακεδονίας 1994-2000, προς 

μεμονωμένες επιχειρήσεις, αναφορικά με: 

α) πραγματοποίηση Τεχνοδιάγνωσης 

β) προμήθεια εξοπλισμού που σε όλες τις περιπτώσεις συμβάλλει στην 

αύξηση της παραγωγικότητας της επιχείρησης και κατ’ επέκταση της 

ανταγωνιστικότητάς της 

γ) υπηρεσίες ειδικού χαρακτήρα προς ομάδες επιχειρήσεων (κλάδων, 

υποκλάδων, συλλογικών φορέων). 

• «Έρευνα για τις εταιρίες που χρηματοδοτήθηκαν στα πλαίσια των 

Αναπτυξιακών Νόμων στις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας-Θράκης 

και Ηπείρου». 

 

8. Τοπικά Σύμφωνα Απασχόλησης (ΤοπΣΑ) 

Στο πλαίσιο της συμμετοχής του στα ΤοπΣΑ μέσω κατάλληλων 

κοινοπρακτικών σχημάτων, το ΚΕΠΑ ανέλαβε τη διοργάνωση σεμιναρίων 

σε ωφελούμενους των ΤοπΣΑ που αφορούσαν στα κάτωθι θεματικά 

πεδία :  

• Εισαγωγή στη διεθνή δραστηριοποίηση. 

• Σύγχρονες μορφές επιχειρηματικότητας και σύγχρονα εργαλεία 

χρηματοδότησης. 

• Σχεδιασμός Υπηρεσιών στον Ιδιωτικό Τομέα. 

• Κατάρτιση και υποβολή επιχειρηματικού σχεδίου. 


