
της ανάπτυξης

Αξιοπιστία 
στη διαχείριση 



Ο Ενδιάμεσος Φορέας του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα – ΕΦΕΠΑΕ είναι Αστική 
Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία, με αντικείμενο τη Διαχείριση κυρίως 
Κρατικών Ενισχύσεων, αποτελούμενος από τους κάτωθι 7 εταίρους:

•  Ελληνική Αναπτυξιακή Εταιρεία (ΕΛ.ΑΝ.ΕΤ.), με έδρα την Αθήνα.
•  Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δυτικής Ελλάδας - 
 Πελοποννήσου - Ηπείρου - Ιονίων Νήσων  (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ), 
 με έδρα την Πάτρα.
• Κέντρο Επιχειρηματικής και Πολιτιστικής Ανάπτυξης - Αναπτυξιακή 

Ένωση Μακεδονίας  (Κ.Ε.Π.Α. – ΑΝ.Ε.Μ.), με έδρα τη Θεσσαλονίκη.
•  Διαχειριστική Έργων Στήριξης ΜΜΕ – Οικονομική Συμβουλευτική 

Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης (ΔΕΣΜ-ΟΣ), με έδρα την Κομοτηνή.
•  Αναπτυξιακή Διαχειριστική Στερεάς Ελλάδας και Θεσσαλίας (ΑΝ.ΔΙΑ), 

με έδρα την Λαμία.
• Αναπτυξιακή Εταιρεία Διαχειρίσεως Ευρωπαϊκών προγραμμάτων 

Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας (Α.Ε.Δ.Ε.Π.), με έδρα το Βόλο.
•  Εταιρεία Στήριξης και Ανάπτυξης Επιχειρήσεων Κρήτης  (ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 

ΚΡΗΤΗΣ), με έδρα το Ηράκλειο.

Στο Μετοχικό Κεφάλαιο ή/και στη Διοίκηση των εταίρων του ΕΦΕΠΑΕ, 
συμμετέχουν οι περισσότερες συλλογικές επιχειρηματικές οργανώσεις, 
καλύπτοντας το σύνολο της χώρας και όλους τους τομείς επιχειρηματικής 
δραστηριότητας.

Ο ΕΦΕΠΑΕ επελέγη ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Δράσεων 
Ενισχύσεων του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ 
ΙΙ), μετά από διαγωνιστική διαδικασία, η οποία πραγματοποιήθηκε το 
2008 από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Υπουργείου Ανάπτυξης 
(ΕΥΔ ΕΠΑΕ).
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ΕΤΑΙΡΟΙ ΕΦΕΠΑΕ

ΕΛΑΝΕΤ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΔΕΣΜ-ΟΣ

ΑΝΔΙΑ

ΑΕΔΕΠ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΡΗΤΗΣ

ΚΕΠΑ - ΑΝΕΜ

ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑΣ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΛΕΙΑΣ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΤΑΣ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΜΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΤΡΑΣ (ΑΔΕΠ)
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΕΕΔΕ)
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & Δ. ΕΛΛΑΔΟΣ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΞΕΕ)
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ (ΠΟΞ) 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ & ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΒΡΟΥ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΡΑΜΑΣ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ
ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε.Α.Ε.Β.Ε)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ-ΟΙΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ
ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΟΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Ε.Β. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Ε.Β. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
Ε.Β. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ
Ε.Β. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΩΚΙΔΑΣ
Ε.Β. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ ΑΕ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΤΡΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΕΒΕ)
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΒΒΕ)
ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΒΕΘ)
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (ΕΒΕΘ)
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΕΕΘ)
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΛΛΑΣ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΕΡΡΩΝ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΙΛΚΙΣ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΑΝΚΟ ΑΕ)

ΕΛΑΝΕΤ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΔΕΣΜ-ΟΣ

ΑΝΔΙΑ

ΑΕΔΕΠ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΡΗΤΗΣ

ΚΕΠΑ - ΑΝΕΜ

ΕΤΑΙΡΟΙ ΕΦΕΠΑΕ



Στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 – 2013 ο ΕΦΕΠΑΕ διαχειρίζεται τα παρακάτω προγράμματα 1:

02

03

ΣΤΟΧΟΣ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΕΡΓΟ ΕΦΕΠΑΕ

Ο στόχος της εταιρείας ΕΦΕΠΑΕ είναι η παροχή προς την εκάστοτε Αναθέτουσα 
Αρχή (π.χ. Υπουργείο Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας – Ειδική Υπηρεσία 
Διαχείρισης του ΕΠΑΝ ΙΙ) υψηλής ποιότητας υπηρεσιών διαχείρισης Δράσεων 
Ενισχύσεων του εκάστοτε Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Σήμερα ο φορέας διαχειρίζεται Δράσεις Κρατικών Ενισχύσεων εκτιμώμενου 
συνολικού προϋπολογισμού περίπου 3 δις €, σχετιζόμενες με ίδρυση νέων 
επιχειρήσεων ή εκσυγχρονισμό και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, ή 
αύξηση εξωστρέφειας επιχειρήσεων, κυρίως ΜΜΕ, στους κάτωθι τομείς:
• Μεταποίηση
• Εμπόριο
• Υπηρεσίες
• Τουρισμός
• Κατάρτιση φυσικών προσώπων

Το έργο ολοκληρώνεται με την αποπληρωμή των ενισχυόμενων επιχειρήσεων, 
στις αρχές του 2016.

Οι ενέργειες του ΕΦΕΠΑΕ, στο πλαίσιο του έργου του, καλύπτουν όλα τα 
στάδια διαχείρισης κρατικών ενισχύσεων, όπως συμβολή στη:

• δημιουργία του οδηγού του προγράμματος,
• ευρεία δημοσιοποίηση και ενημέρωση του κοινού
• παραλαβή των προτάσεων
• εξέταση, αξιολόγηση, πιστοποίηση και πληρωμή των έργων 
•  ολοκλήρωση και παραλαβή αυτών

Ο ΕΦΕΠΑΕ, βάσει του καταστατικού του, δύναται να αναλάβει τη διαχείριση 
δράσεων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης  (ΠΑΑ), των τομέων έρευνας 
και τεχνολογίας, ενέργειας και ανθρώπινου δυναμικού, του Ευρωπαϊκού 
Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ), υποστηρίζοντας το Δημόσιο και στοχεύοντας στην 
επιτάχυνση της απορρόφησης των εθνικών και κοινοτικών πόρων.  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΕΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ
 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  ΔΑΠΑΝΗ

ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 54 7,583,800.97 € 3,067,219.31 €

ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ-ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ  746 98,127,008.38 € 44,843,925.14 €
ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ 1,849 427,806,874.25 € 184,340,283.39 €

ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 238 33,464,732.80 € 13,435,845.34 €

ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 475 67,821,954.45 € 40,693,172.88 €

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΩΝ 1,387 107,680,428.85 € 55,257,941.17 €

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 1,161 85,753,097.25 € 43,777,005.46 €

ΕΝΔΥΣΗ-ΥΠΟΔΗΣΗ 39 4,256,299.05 € 1,781,098.92 €

ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 3,160 103,965,233.03 € 102,375,874.33 €

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 468 51,157,748.24 € 25,578,874.12 €

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΧΕΡΣΑΙΩΝ 383 42,919,646.02 € 29,799,628.83 €
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΕΑΑ 1,834 57,689,573.65 € 57,689,573.65 €

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΜΕ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ- 13,488 1,739,814,151.26 € 907,659,999.46 €
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ-ΕΜΠΟΡΙΟΥ-ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΒΕΠΕ  33 10,341,976.48 € 5,170,988.20 €
& ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ 

ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ-ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 881 94,587,001.66 € 38,244,442.41 €
ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΙ
  
ΣΥΝΟΛΟ: 26,196 2,932,969,526.35 €  1,553,715,872.60 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΦΕΠΑΕ: 50.132

1 Οι αριθμοί δίδονται κατά προσέγγιση, λόγω συνεχών αλλαγών στην εικόνα των δράσεων.



Σύντομη Παρουσίαση 
των Δράσεων του ΕΦΕΠΑΕ

3.1 
Πράσινη Επιχείρηση 2010

Στόχος: η δημιουργία των προϋποθέσεων 
ενσωμάτωσης της περιβαλλοντικής διάστασης 
στη λειτουργία των επιχειρήσεων. 

3.3
Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων Ι & II

Στόχος: η ενίσχυση και υποστήριξη των ΜΜΕ, και υπό προϋποθέσεις και των μεγάλων επιχειρήσεων,  
για την έναρξη/συνέχιση της εξωστρεφούς ανταγωνιστικότητας και επιχειρηματικής τους δράσης.  

3.4 
Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα 

Το πρόγραμμα στοχεύει στη δημιουργία και την 
ενίσχυση καινοτομικής επιχειρηματικότητας 
ως ισχυρής και ικανής συνθήκης για την 
παραγωγική αναβάθμιση της χώρας προς 
αγαθά και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης 
αξίας, με ενσωμάτωση γνώσης,  ποιότητα και 
περιβαλλοντική ευαισθησία. 

3.5
Παρέμβαση για τη στήριξη της 
επιχειρηματικότητας και των εργαζομένων, 
μέσω δράσεων συμβουλευτικής και  
κατάρτισης, καθώς και στήριξης της 
απασχόλησης σε περιοχές που υφίστανται 
τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης 
(Δράση του Ε.Π. Εθνικό Αποθεματικό 
Απροβλέπτων)

3.2 
Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες 

Στόχος: ο μετασχηματισμός της μεταποιητικής 
βάσης της Ελληνικής Οικονομίας προς νέα ή 
διαφοροποιημένα προϊόντα και μεταποιητικές 
υπηρεσίες, η ενίσχυση της εξωστρεφούς 
επιχειρηματικότητας, ως βασικής επιλογής, 
η παραγωγική αναβάθμιση της χώρας προς 
αγαθά και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης 
αξίας, με ποιότητα, περιβαλλοντική ευαισθησία, 
ενσωμάτωση γνώσης και καινοτομίας.

3.8 
Πράσινος Τουρισμός 

Στόχος: η ανάπτυξη της περιβαλλοντικής 
συνείδησης των εμπλεκόμενων στην τουριστική 
διαδικασία, η αναβάθμιση των προσφερόμενων 
υπηρεσιών των τουριστικών μονάδων και η 
δημιουργία υποδομών που πληρούν τα κριτήρια 
οικολογικής πιστοποίησης.

3.9 
Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Γυναικών 
και Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Νέων 

Στόχος: η ίδρυση νέων επιχειρήσεων από 
γυναίκες και από νέους ηλικιακά επιχειρηματίες, 
σε όλους σχεδόν τους τοµείς οικονομικής 
δραστηριότητας. Ειδικότερος στόχος: η στροφή 
της αναπτυσσόμενης  επιχειρηματικότητας 
από επιχειρηματικότητα ανάγκης σε  
επιχειρηματικότητα ευκαιρίας.

3.6
Ολοκληρωμένη Παρέμβαση για την 
Στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω 
Ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας (Δράση 
του Ε.Π. Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων)

Στόχος η στήριξη της επιχειρηματικότητας και 
της απασχόλησης των απειλούμενων από την 
ανεργία γυναικών, των ανέργων – αιτούντων 
εργασία και των ανενεργών γυναικών.

3.11
Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών 
Οδικών Μεταφορών 

Το πρόγραμμα έχει θέσει ως στόχο τον 
εκσυγχρονισμό της λειτουργίας των εταιρειών 
χερσαίων εμπορευματικών μεταφορών. Η 
επίτευξη των στόχων αυτών θα  μειώσει 
το κόστος  μεταφοράς, θα καταστήσει πιο 
ασφαλείς τις  μεταφορές των  εμπορευμάτων, 
και θα διασφαλίσει την υγιεινή και ασφάλεια 
των  τροφίμων προς όφελος του καταναλωτή.

3.12
Ενίσχυση ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται 
στους τομείς της Μεταποίησης - Τουρισμού - 
Εμπορίου - Υπηρεσιών 

Στόχος: η ενίσχυση επιχειρήσεων που ανήκουν 
στους κλάδους Μεταποίησης - Τουρισμού 
- Εμπορίου - Υπηρεσιών για την υλοποίηση 
επενδύσεων προσανατολισμένων στην 
καινοτομία, το περιβάλλον και τις τεχνολογίες 
πληροφορικής. Επιπλέον, επιδιώκεται η 
δημιουργία θέσεων απασχόλησης.

3.13
Μετεγκατάσταση Επιχειρήσεων σε ΒΕΠΕ & 
Επιχειρηματικά Πάρκα

Στόχος: η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας 
μέσα από τη δημιουργία οικονομιών κλίμακας, 
για τις επιχειρήσεις που θα μετεγκατασταθούν, 
δεδομένου ότι θα λειτουργούν σε 
οργανωμένους χώρους.

3.10
Ένδυση και Υπόδηση – Νέες Προοπτικές

Στόχος: η  ενθάρρυνση  της καινοτομίας  και  
ενίσχυσης  της  επιχειρηματικότητας  και  της  
εξωστρέφειας  των  επιχειρήσεων  του κλάδου 
της  κλωστοϋφαντουργίας,  της  ένδυσης,  της  
υπόδησης  και  του δέρµατος.

3.7 
Εναλλακτικός Τουρισμός

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην ανάδειξη 
και τουριστική αξιοποίηση του φυσικού και 
πολιτισμικού αποθέματος, στην άμβλυνση της 
εποχικότητας της τουριστικής ζήτησης.



Ο ΕΦΕΠΑΕ και οι εταίροι του απασχολούν συνολικά 350 έμπειρα 
στελέχη, τα οποία βρίσκονται εγκατεστημένα τόσο στις έδρες τους, όσο 
και στα γραφεία – αντένες τους (Επιμελητήρια, Αναπτυξιακοί Φορείς) 
και καλύπτουν όλα τα στάδια διαχείρισης των προγραμμάτων, από την 
δημιουργία του οδηγού του προγράμματος, την ευρεία δημοσιοποίηση 
του και την ενημέρωση του κοινού, την παραλαβή των προτάσεων, την 
εξέταση, αξιολόγηση, πιστοποίηση και πληρωμή των έργων έως και την 
ολοκλήρωση και παραλαβή αυτών.

04
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ
ΔΥΝΑΜΙΚΟ

Τα γραφεία της Κεντρικής Δομής του φορέα βρίσκονται στην 
Αθήνα (Σεβαστουπόλεως 113, 4ος όροφος) σε κεντρικό σημείο με 
εύκολη πρόσβαση στο κοινό. Παράλληλα ο ΕΦΕΠΑΕ, μέσω των 
επτά εταίρων του, διαθέτει γραφεία στις μεγαλύτερες πόλεις της 
χώρας (Ηράκλειο Κρήτης, Πάτρα, Λαμία, Βόλος, Θεσσαλονίκη, 
Κομοτηνή και Αθήνα), αλλά και σε άλλες πόλεις των  δεκατριών 
Περιφερειών. 

Ο ΕΦΕΠΑΕ διαθέτει σύγχρονη υλικοτεχνική υποδομή. Οι χώροι 
εργασίας είναι πλήρως λειτουργικοί με περίπου 350 θέσεις 
εργασίας άρτια εξοπλισμένες. Στα γραφεία της κεντρικής δομής 
υπάρχουν δύο αίθουσες συσκέψεων, όπου διεξάγονται οι 
συνεδριάσεις των Επιτροπών Αξιολόγησης και Παρακολούθησης 
και των Ομάδων Τεχνικής Υποστήριξης των προγραμμάτων που 
διαχειρίζεται ο φορέας. 

Η μηχανογραφική υποδομή του ΕΦΕΠΑΕ περιλαμβάνει ένα 
πλήρες και σύγχρονο δίκτυο τερματικών, αλλά και υποδομές 
που υποστηρίζουν την άρτια διεξαγωγή των συνεδριάσεων που 
πραγματοποιούνται. Διαχειρίζεται το Πληροφοριακό Σύστημα 
Κρατικών Ενισχύσεων στον τομέα των πληρωμών και παράγει 
χρήσιμα στοιχεία μέσα από αυτό για στατιστικούς και ελεγκτικούς 
σκοπούς.

Παράλληλα ο φορέας διατηρεί την δική του ιστοσελίδα www.
efepae.gr, η οποία ενημερώνεται διαρκώς και διαθέτει το πλήρες 
ενημερωτικό υλικό των προγραμμάτων που διαχειρίζεται. 
Σημειώνεται ότι οι διαδικτυακές δυνατότητες του φορέα τού  
επιτρέπουν τη σύνδεσή του με τους επτά εταίρους του, με τους 
οποίους δύναται να πραγματοποιεί τηλεδιασκέψεις.
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ΥΠΟΔΟΜΕΣ

ΕΦΕΠΑΕ - ΕΤΑΙΡΩΝ



α) Εμπειρία – Τεχνογνωσία: Ο ΕΦΕΠΑΕ δημιουργήθηκε από Εταίρους 
που έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία στην διαχείριση Ευρωπαϊκών 
Ενισχύσεων, αφού υπήρξαν καταξιωμένοι Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης 
στο Β’ και στο Γ’ ΚΠΣ. Ειδικότερα στο Γ’ ΚΠΣ διαχειρίστηκαν με μεγάλη 
επιτυχία περίπου 26.000 συγχρηματοδοτούμενα έργα προϋπολογισμού  
3 δις €, ενώ ανάλογη υπήρξε η δραστηριότητα και στο Β΄ΚΠΣ. Ο φορέας 
διαθέτει 350 έμπειρα στελέχη με νοοτροπία να βρίσκονται συνεχώς 
κοντά στον επιχειρηματία και να τον υποστηρίζουν στην υλοποίηση.

β) Περιφερειακή Διάσταση: Μέσω των επτά εταίρων του, ο φορέας, 
καλύπτει γεωγραφικά όλη τη χώρα, έχοντας παραρτήματα και αντένες 
σε όλους τους νομούς. Έτσι, δεν χρειάζονται ιδιαίτερες μετακινήσεις 
των δικαιούχων για την υλοποίηση των έργων τους.

γ) Δυνατότητες Ευρείας Προβολής - Δημοσιότητας των Δράσεων:  
Μέσω ειδικής Σύμβασης που έχει υπογραφεί με Τράπεζες, έχουν 
εξασφαλιστεί 153 πρόσθετα σημεία διαρκούς προβολής των Δράσεων 
και υποβολής προτάσεων από τους υποψηφίους. Σε αυτά πρέπει να 
προστεθούν 44 επιμελητήρια και  άλλοι Αναπτυξιακοί Φορείς, σε όλη 
τη χώρα, που επίσης αποτελούν σημεία ενημέρωσης και υποδοχής 
προτάσεων. Επίσης, διοργανώνεται πληθώρα εκδηλώσεων ενημέρωσης. 
Ενδεικτικά, στο τρέχον πρόγραμμα των ΠΕΠ έχουν ήδη πραγματοποιηθεί 
130 ημερίδες ενημέρωσης του κοινού. 

δ) Διαφάνεια: Η διαδικασία διαχείρισης είναι πλήρως διαφανής. 
Ενδεικτικά: Επιλογή αξιολογητών από μητρώο με κλήρωση, διπλή 
χρέωση κάθε συγκεκριμένης πρότασης σε 2 αξιολογητές, έπειτα από 
επιτόπια ηλεκτρονική κλήρωση, παραπομπή σε τρίτον σε περίπτωση 
μεγάλων αποκλίσεων. Επίσης, ο φορέας  έχει αναπτύξει συστήματα 
εσωτερικού ελέγχου για την αποφυγή σφαλμάτων σε διοικητικούς και 
επιτόπιους ελέγχους-πιστοποιήσεις.

ε) Μητρώο Αξιολογητών: Ο ΕΦΕΠΑΕ διαθέτει μητρώο ανεξάρτητων 
αξιολογητών πανελλαδικής διάστασης με 2500 μέλη.
Μετά από Δημόσια Πρόσκληση καταρτίσθηκε Μητρώο Αξιολογητών, στο 
οποίο μετέχουν φυσικά πρόσωπα που πληρούν ειδικά κριτήρια (τυπικά 
προσόντα, προϋπηρεσία πάνω στο αντικείμενο, ικανοί για αξιολόγηση 
σε θεματικές ενότητες κ.α.).  

Οι υποψήφιοι ανά δράση αξιολογητές χαρακτηρίζονται μέσω 
ικανοποίησης κριτηρίων ως κατάλληλοι. 

Πιο συγκεκριμένα:
• Λαμβάνουν εκπαίδευση μέσω αναλυτικού σεμιναρίου από έμπειρα 

στελέχη του ΕΦΕΠΑΕ.

• Για λόγους διαφάνειας οι ικανοί για την αξιολόγηση προτάσεων ενός 
προγράμματος προκύπτουν μέσα από κλήρωση.

• Παίρνουν για κάθε πρόγραμμα Εγχειρίδιο Αξιολόγησης, που λειτουργεί 
σαν «οδηγός» για την καλύτερη ποιότητα των αξιολογήσεων. 

• Εξετάζεται η επάρκεια και η γνώση τους μέσω γραπτού τεστ.

• Αξιολογείται συστηματικά η επίδοση τους μετά την αξιολόγηση μέσω 
ειδικής εφαρμογής στο ΠΣΚΕ (Σύστημα Αξιολόγησης Αξιολογητών-
Βέλτιστη πρακτική ΕΦΕΠΑΕ).
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Πολύ σημαντικό είναι το έργο του ΕΦΕΠΑΕ στην πληροφόρηση 
- δημοσιότητα των δράσεων που διαχειρίζεται, πράγμα που 
εξασφαλίζει καλά ενημερωμένες ΜΜΕ και μεγάλη συμμετοχή 
στα προγράμματα ευθύνης του. Η παρεχόμενη πληροφόρηση 
συνήθως υπερβαίνει τα υπαγορευόμενα από το σχετικό 
νομοθετικό πλαίσιο της Ε.Ε. (ΕΚ 1083/2006, ΕΚ 1828/2006).
Κύριοι στόχοι των ενεργειών αυτών είναι:
• Προβολή και γνωστοποίηση των δράσεων κρατικών 

ενισχύσεων που διαχειρίζεται ο ΕΦΕΠΑΕ στο σύνολο των 
Ελληνικών επιχειρήσεων, με έμφαση στις ΜΜΕ. 

•  Ενημέρωση και προετοιμασία των δυνητικών δικαιούχων για 
να λάβουν μέρος σε δράσεις κρατικών ενισχύσεων 

•  Εξασφάλιση της μέγιστης δυνατής συμμετοχής των 
επιχειρήσεων στα προς διαχείριση από τον ΕΦΕΠΑΕ 
προγράμματα με ορθή και συστηματική ενημέρωση σχετικά 
με όρους και προϋποθέσεις επιλεξιμότητας.

Ο ΕΦΕΠΑΕ, σε συνεργασία με τους εταίρους του, υλοποιεί 
ένα σύνολο δράσεων και ενεργειών πληροφόρησης και 
δημοσιότητας που έχει στόχο να ενημερωθούν οι επιχειρήσεις 
για τις παρεχόμενες δυνατότητες – ευκαιρίες συμμετοχής στα 
προγράμματα κρατικών ενισχύσεων που διαχειρίζεται. 
Πρόκειται για ενέργειες όπως:
•  Καταχωρήσεις περιλήψεων των προκηρύξεων σε εφημερίδες 

πανελλαδικής κυκλοφορίας, αλλά και στον περιφερειακό τύπο 
•  Αποστολές δελτίων τύπου ανεξάρτητα εάν υπάρχουν ή όχι 

ανοικτές προκηρύξεις, καθώς επίσης και σε όλες τις φάσεις 
διαχείρισης ενός προγράμματος.

•  Έκδοση εντύπου με βασικά στοιχεία προγράμματος, το οποίο 
διανέμεται στις ενημερωτικές εκδηλώσεις και στα γραφεία 
των φορέων

•  Ενημερωτικές εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται σε επίπεδο 
Περιφέρειας, Νομού αλλά και σε άλλες πόλεις, όποτε κρίνεται 
απαραίτητο. Αποτελούν σημαντικό μέσο ενημέρωσης των 
υποψήφιων επενδυτών, καθώς παρουσιάζονται αναλυτικά τα 
προγράμματα που είναι «ανοιχτά» σε υποβολή αιτήσεων και 
διανέμεται και το σχετικό ενημερωτικό υλικό. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013 έχουν 
πραγματοποιηθεί πάνω από  500 ενημερωτικές εκδηλώσεις 
σε όλη τη χώρα για τα προγράμματα που έχει διαχειρισθεί ο 
φορέας.

• Ο ΕΦΕΠΑΕ και οι εταίροι του τηρούν Σύστημα Διαχείρισης 
Ποιότητας, πιστοποιημένο κατά ISO 9001/2008 από την αρχή 
της λειτουργίας του. 

• Ο φορέας τηρεί διπλογραφικό λογιστικό σύστημα, πράγμα 
που διευκολύνει τη διαδρομή ελέγχου σε Εθνικό και 
Ευρωπαϊκό επίπεδο.

• Η διαχείριση των έργων είναι πλήρως ηλεκτρονικοποιημένη 
σε όλα τα στάδια με ιχνηλασιμότητα ενεργειών και υπευθύνων, 
στο πλαίσιο ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος 
κρατικών ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), το οποίο καταχωρεί αυτόματα 
τα δεδομένα στο ΟΠΣ με διεπαφή (Σε περιπτώσεις αδυναμίας 
δικαιούχου να υποβάλει ηλεκτρονικά, τα στελέχη του φορέα 
αναλαμβάνουν την καταχώρηση).

• Ο φορέας εφαρμόζει ηλεκτρονικό σύστημα πληρωμών 
(κατάργηση επιταγών) βάσει του οποίου το σύνολο των 
πληρωμών πραγματοποιείται απευθείας μέσω τραπεζικών 
εμβασμάτων στους λογαριασμούς των δικαιούχων.

• Ο ΕΦΕΠΑΕ βάσει των συμβατικών του  υποχρεώσεων 
υπόκειται σε συμβατικούς στόχους ως προς τους μέγιστους 
χρόνους διεκπεραίωσης αιτημάτων πληρωμών και 
πιστοποιήσεων τους οποίους και επιτυγχάνει.

• Ο φορέας έχει αναπτύξει σύστημα εσωτερικού ελέγχου το 
οποίο εφαρμόζεται στο ακέραιο.
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ – ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ



Σεβαστουπόλεως 113
115 26 ΑΘΗΝΑ
Τ. 210 6985210
F. 210 6916468
E. info@efepae.gr

Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης – 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ({Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα και 

Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ)}, ΠΕΠ Μακεδονίας – Θράκης, 
ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου, 

ΠΕΠ Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου, ΠΕΠ Αττικής).

www.efepae.gr


