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Η Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (ΔΕΠ) ιδρύθηκε το 1996 και 
διαχειρίστηκε  προγράμματα των Β΄ ΚΠΣ , Γ΄ ΚΠΣ με γεωγραφική 

αρμοδιότητα τις περιφέρειες Δυτικής Ελλάδος, Πελοποννήσου, Ηπείρου 
και Ιονίων Νήσων.

Διαχειρίστηκε δράσεις της προγραμματικής περιόδου 2007-2013 ως 
εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ , του φορέα που επελέγη από την Ειδική Υπηρεσία 

Διαχείρισης του Υπουργείου Ανάπτυξης ως Ενδιάμεσος Φορέας 
Διαχείρισης Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων.

Ο ΕΦΕΠΑΕ συστάθηκε το 2009 με την ΔΕΠ να είναι ένα από τα 7 τα 
ιδρυτικά μέλη. 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ  2014-2020

Στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο 2014-2020 η Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων 
έχει αναλάβει, τη διαχείριση δράσεων και προγραμμάτων, που αφορούν στις Περιφέρειες 
Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Ηπείρου και Ιονίων Νήσων στα πλαίσια του ΕΠΑνΕΚ και  των 
ΠΕΠ  Δυτικής Ελλάδος , Ιονίων Νήσων και Πελοποννήσου, καθώς και την δράση του 
Μεταφορικού Ισοδύναμου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιώτικής Πολιτικής..

Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στην Πάτρα, σε γραφεία εφοδιασμένα με σύγχρονη υλικοτεχνική 
υποδομή. Επιπλέον διαθέτει 16 Περιφερειακά Γραφεία στο Επιμελητήριο κάθε νομού της 
γεωγραφικής της ευθύνης. 

Το ανθρώπινο δυναμικό , το οποίο στην παρούσα φάση αριθμεί τα 108 άτομα πλήρους 
απασχόλησης, απαρτίζεται από έμπειρα στελέχη, υψηλής επιστημονικής ειδίκευσης και 
κατάρτισης, ενώ διαθέτει και ένα δίκτυο εξωτερικών συνεργατών με ανάλογο υψηλό επίπεδο .

Επενδύει στην ευρεία Προβολή - Δημοσιότητα των Δράσεων αξιοποιώντας όλα τα γραφεία 
της,  τα οποία αποτελούν σημεία ενημέρωσης και εξυπηρέτησης των ενδιαφερομένων.   



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ  2014-2020
ΕΦΕΠΑΕ – ΔΕΠ 

O ΕΦΕΠΑΕ και η ΔΕΠ έχουν εμπράκτως αποδείξει :
▪ συνέπεια και επιμονή στην τήρηση του κανονιστικού πλαισίου  
▪ αποτελεσματική και διαφανή διαχείριση του έργου που του ανετέθη.

Γεγονός που επιβεβαιώνεται από τα αποτελέσματα σειράς ελέγχων που διενεργήθηκαν στο 
φορέα από εγχώρια (ΕΔΕΛ, ΕΥΔ/ΕΠΑΝ) αλλά και ευρωπαϊκά ελεγκτικά όργανα (Eυρωπαϊκό
Ελεγκτικό Συνέδριο, DG REGIO).  Ουδέποτε προέκυψε ζήτημα Δημοσιονομικής Διόρθωσης. 

Ο ΕΦΕΠΑΕ και η ΔΕΠ μεριμνούν για τη μη ύπαρξη ασυμβίβαστου ως προς τις εκάστοτε 
ιδιότητες των στελεχών του, καθ‘ όλα τα στάδια διαχείρισης των πράξεων 
συμπεριλαμβανομένων και των σταδίων της αξιολόγησης προς ένταξη και της επαλήθευσης 
προς καταβολή των ενισχύσεων. 

Επιπλέον διαθέτουν Μητρώο Αξιολογητών πανελλαδικής διάστασης άνω των 2.500 μελών.  



Λειτουργία Φορέα  και Εκταμιεύσεις 
εν μέσω της πανδημίας του κορωνοϊού

Η Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων στο πλαίσιο της ανάγκης
περιορισμού της διάδοσης του νέου κορονοϊού SARS-CoV-2 (COVID-19
λοίμωξη) στη χώρα , προχώρησε σταδιακά στην λήψη και εφαρμογή σειράς
μέτρων, βάσει και οδηγιών της Αναθέτουσας Αρχής, με μοναδική
προτεραιότητα την προστασία της υγείας τόσο των συνεργατών της όσο και
των επενδυτών και ταυτόχρονα θέτοντας στόχο την εύρυθμη λειτουργίας της
και την δυνατότητα εξυπηρέτησης του επενδυτικού κοινού.

Ενδεικτικά στο τελευταίο 4μηνο, σε μια περίοδο που δοκιμάστηκε η
οικονομική ζωή της χώρας , ο φορέας προχώρησε σε εκταμιεύσεις ποσών
προς τους δικαιούχους που υπερβαίνει τα 7.000.000,00€ μηνιαίως.



Διαχειριστικό έργο ανά Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Ανά Επιχειρησιακό Πρόγραμμα η εικόνα των δράσεων έχει ως ακολούθως :

• Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητας, Επιχειρηματικότητας και 
Καινοτομίας (ΕΠΑνΕΚ)

Στα πλαίσια του ΕΠΑνΕΚ προκηρύχθηκαν και υλοποιούνται 12 δράσεις .

Η προκήρυξη για την δράση  Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητα είναι ανοιχτή στην 
παρούσα φάση και θα παραμείνει μέχρι την εξάντληση των διαθέσιμων κονδυλίων.

Τα ενταγμένα έργα για τις δράσεις του ΕΠΑνΕΚ ανέρχονται στα 5.890 με δ/δ 
436.004.105,29€ , ανέρχονται σε ποσοστό του 23% των εντεταμένων έργων του ΕΦΕΠΑΕ.  

Στον ακόλουθο πίνακα αποτυπώνονται τα στοιχεία ανά νομό και περιφέρεια.



Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητας, 
Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας (ΕΠΑνΕΚ) - Εντάξεις

Α/Α ΝΟΜΟΣ ΑΡ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟΣ Π/Υ ΣΥΝΟΛΙΚΗ Δ/Δ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
1 ΑΧΑΪΑΣ 861 92.028.689,78 € 49.731.612,22 €
2 ΗΛΕΙΑΣ 243 24.557.305,91 € 13.649.563,24 €
3 ΑΙΤ/ΝΙΑΣ 453 40.052.909,30 € 22.208.052,34 €

ΣΥΝΟΛΟ 1557 156.638.904,99 € 85.589.227,80 €
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

4 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 799 80.189.199,95 € 43.649.352,05 €
5 ΠΡΕΒΕΖΑΣ 306 61.240.524,80 € 31.378.517,93 €
6 ΑΡΤΑΣ 190 17.223.518,85 € 9.694.973,71 €
7 ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 208 35.673.443,54 € 18.715.427,08 €

ΣΥΝΟΛΟ 1503 194.326.687,14 € 103.438.270,77 €

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
8 ΑΡΚΑΔΙΑΣ 137 14.534.099,25 € 7.822.278,64 €
9 ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 321 42.640.014,50 € 22.457.716,38 €

10 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 314 39.456.061,19 € 21.285.354,78 €
11 ΛΑΚΩΝΙΑΣ 180 22.293.693,07 € 11.923.386,93 €
12 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 469 68.723.833,29 € 36.283.160,82 €

ΣΥΝΟΛΟ 1421 187.647.701,30 € 99.771.897,55 €

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

13 ΖΑΚΥΝΘΟΥ 287 53.379.598,39 € 26.764.635,87 €
14 ΚΕΡΚΥΡΑΣ 446 68.199.974,23 € 34.900.229,63 €
15 ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ 261 59.760.989,38 € 29.888.674,48 €
16 ΛΕΥΚΑΔΑΣ 415 110.522.913,88 € 55.651.169,19 €

ΣΥΝΟΛΟ 1409 291.863.475,88 € 147.204.709,17 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 5.890 830.476.769,32 € 436.004.105,29 € 



Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητας, 
Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας (ΕΠΑνΕΚ) - Εκταμιεύσεις

ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΑΣΕΩΝ

Α/Α ΝΟΜΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙΣΑ Δ/Δ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
1 ΑΧΑΪΑΣ 14.710.137,18 €
2 ΗΛΕΙΑΣ 2.758.736,61 €
3 ΑΙΤ/ΝΙΑΣ 5.440.090,95 €

ΣΥΝΟΛΟ 22.908.964,74 €
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

4 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 11.535.431,91 €
5 ΠΡΕΒΕΖΑΣ 7.468.129,08 €
6 ΑΡΤΑΣ 2.685.647,57 €
7 ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 3.732.662,80 €

ΣΥΝΟΛΟ 25.421.871,36 €

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
8 ΑΡΚΑΔΙΑΣ 1.242.895,48 €
9 ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 3.910.263,41 €

10 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 3.916.862,21 €
11 ΛΑΚΩΝΙΑΣ 1.501.151,40 €
12 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 5.236.021,31 €

ΣΥΝΟΛΟ 15.807.193,81 €

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

13 ΖΑΚΥΝΘΟΥ 4.128.123,71 €
14 ΚΕΡΚΥΡΑΣ 6.390.187,43 €

15 ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ 2.762.432,50 €

16 ΛΕΥΚΑΔΑΣ 6.876.228,55 €
ΣΥΝΟΛΟ 20.156.972,19 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 84.295.002,10 €

Η συνολική καταβληθείσα δημόσια
δαπάνη μέχρι 31/12/2020 εκτιμάται ότι
θα ανέλθει στα 138,00 εκ €. Με
δεδομένο ότι η κορύφωση της
υλοποίησης αναμένεται τα επόμενα δύο
με τρία έτη και ότι φέτος το μεγαλύτερο
διάστημα αφορούσε το επίμαχο
διάστημα του lockdown, οι εκταμιεύσεις
προς τους δικαιούχους μέχρι την
15/6/2020 ανά νομό και περιφέρεια
έχουν ως εξής :



Στο πλαίσιο διαχείρισης των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων(ΠΕΠ) ο ΕΦΕΠΑΕ έχει ορισθεί 

ως ενδιάμεσος φορέας διαχείρισης και για 12 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ, ως εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ- ορίσθηκε ως ενδιάμεσος φορέας διαχείρισης σε

•Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα ( ΠΕΠ )

ΠΕΠ ΦΕΚ Δ/Δ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ

«Δυτική Ελλάδα 2014-2020» ΦΕΚ 6069/2018 22.855.773,00 €

«Ιόνια Νησιά 2014-2020» ΦΕΚ 772/2019 16.190.439,00 €

«Πελοπόννησος 2014-2020» ΦΕΚ 92/2020 33.170.000,00 €

Σε στάδιο επεξεργασίας είναι και η πρόταση που έχει γίνει από τα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Ήπειρος 2014-2020»



Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα ( ΠΕΠ )

Δράσεις "Δυτική Ελλάδα 2014-2020"

Ενίσχυση των Πράσινων Επιχειρήσεων & ανακύκλωσης στη Δυτική Ελλάδα
Συνολική Δημόσια Δαπάνη:   4.578.324,00€

Προϋπολογισμός Επενδυτικών Σχεδίων :   25.000-300.000€
Στάδιο Υλοποίησης: Αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων

Αριθμός υποβληθέντων σχεδίων :  30

Δ/Δ υποβληθέντων σχεδίων :  3.966.546,57€.

Ενίσχυση των επιχειρήσεων ΤΠΕ της Δυτικής Ελλάδας
Συνολική Δημόσια Δαπάνη: 3.877.449,00€
Προϋπολογισμός Επενδυτικών Σχεδίων: 200.000-1.000.000€
Στάδιο Υλοποίησης: Προδημοσίευση-Διαβούλευση

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ - Ενίσχυση του μεγέθους και της 
ανταγωνιστικότητας Μεταποιητικών και λοιπών επιχειρήσεων της ΠΔΕ
Συνολική Δημόσια Δαπάνη: 10.000.000,00€

Προϋπολογισμός Επενδυτικών Σχεδίων:20.000-1.000.000€
Στάδιο Υλοποίησης: Σε αναμονή υπογραφής Προδημοσίευσης από τον Περιφερειάρχη



Έχει υπογραφεί η σύμβαση ανάθεσης του έργου και το επόμενο διάστημα αναμένονται οι πρώτες δράσεις.

Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα ( ΠΕΠ )

Δράσεις "Ιόνια Νησιά 2014-2020"

Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Οργανισμούς Έρευνας και Διάδοσης Γνώσεων, στους τομείς 
εξειδίκευσης της RIS3 της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

Συνολική Δημόσια Δαπάνη: 1.200.000,00€

Προϋπολογισμός Επενδυτικών Σχεδίων: 50.000-300.000€  με συμμετοχή μία επιχείρηση στη 
σύμπραξηκαι έως του ποσού των 600.000€εφόσον συμμετέχουν δύο ή περισσότερες επιχειρήσεις

Στάδιο Υλοποίησης: Ολοκλήρωση υποβολής

Αριθμός υποβληθέντων σχεδίων :  14

Δ/Δ υποβληθέντων σχεδίων :  4.743.338,14€

Παροχή κινήτρων για την ανάπτυξη σε τομείς προτεραιότητας της RIS3

Συνολική Δημόσια Δαπάνη: 7.200.000,00€

Προϋπολογισμός Επενδυτικών Σχεδίων: 20.000-285.000€

Στάδιο Υλοποίησης: Προδημοσίευση

Δράσεις «Πελοπόννησος 2014-2020"



Η δράση χρηματοδοτείται από το εθνικό χρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος 
Δημόσιων Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (ΥΝΑΝΠ). 

Στις 26/11/2018 υπεγράφη η  σύμβαση  με το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιώτικής Πολιτικής 
βάσει της οποίας ο ΕΦΕΠΑΕ ανέλαβε την διαχείριση της δράσης του ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ 

ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ , με προϋπολογισμό  250.000.000 € (Δημόσια Δαπάνη).

Μέχρι και τις 31/05/2020 μέσω της δράσης είχαν καταβληθεί 956.720,33€.

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ



Η Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων μέσα από την 22ετη
πορεία στην διαχείριση δράσεων έχει καταστεί σημείο Αναφοράς 

στην Περιφερειακή Ανάπτυξη και φορέας υψηλού κύρους και 
αξιοπιστίας που παρέχει τις υπηρεσίες του με ταχύτητα, διαφάνεια 

και αποτελεσματικότητα 

Επιβεβαίωση του ανωτέρω αποτελεί η λήψη του πιστοποιητικού 
σύμφωνα με το πρότυπο ISO 37001:2016 



➢ Τι αφορά το πρότυπο ISO 37001 ;

Το πρότυπο ISO 37001 εκδόθηκε το 2016 και παρέχει τις απαιτήσεις για την 
εφαρμογή, διατήρηση και βελτίωση ενός συστήματος καταπολέμησης της 
δωροδοκίας από μια επιχείρηση, προωθώντας μια ηθική επιχειρηματική φιλοσοφία.

Περιλαμβάνει μέτρα και ελέγχους βασιζόμενα σε καλές πρακτικές και αποσκοπεί 
στην καλλιέργεια μιας εταιρικής κουλτούρας κατά της δωροδοκίας. Εφαρμόζεται 
από όλες τις επιχειρήσεις και μπορεί να είναι συμβατό με διαδικασίες, διεργασίες 
και μέτρα ελέγχου που υφίστανται σύμφωνα με υπάρχοντα συστήματα διαχείρισης 
(π.χ. σύστημα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με το ISO 9001).

Φυσικά, όπως σε όλα τα συστήματα διαχείρισης, η αποτελεσματική εφαρμογή του 
έγκειται στη δέσμευση και τη βούληση της ανώτατης διοίκησης.

ISO 37001 :2016



➢ Ποια είναι τα πλεονεκτήματα μιας τέτοιας πιστοποίησης;

Τα κύρια οφέλη από την εφαρμογή ενός συστήματος διαχείρισης κατά της 
δωροδοκίας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 37001 είναι τα ακόλουθα:

· Μείωση του κινδύνου να λάβει χώρα δωροδοκία
· Απόκτηση συγκριτικού πλεονεκτήματος στην αγορά
· Παροχή απόδειξης προς τα ενδιαφερόμενα μέρη
· Αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για τη διαμόρφωση και τη διαχείριση της 
στρατηγικής 

βιωσιμότητας μιας επιχείρησης
· Κινητοποίηση και ενεργή συμμετοχή του προσωπικού
· Προστιθέμενη αξία στις αρχές βιωσιμότητας και κοινωνικής υπευθυνότητας
· Ακόμη και στην περίπτωση διερεύνησης μιας δωροδοκίας, παρέχει απόδειξη 
προς τα ενδιαφερόμενα μέρη και τις αρμόδιες αρχές ότι η επιχείρηση είχε λάβει 
μέτρα για την αποφυγή της

ISO 37001 :2016



➢ Η εφαρμογή ενός συστήματος διαχείρισης κατά της δωροδοκίας διασφαλίζει τη μη ύπαρξη συμβάντων 
δωροδοκίας;

H εφαρμογή ενός τέτοιου συστήματος και η πιστοποίησή του σύμφωνα με το πρότυπο ISO 37001 δεν 
μπορεί να αποκλείσει την ύπαρξη συμβάντος δωροδοκίας, εντούτοις βοηθάει την επιχείρηση να εφαρμόσει 
ισχυρά και αποτελεσματικά μέτρα για την αποφυγή του και τη μείωση των σχετικών κινδύνων.

➢ Τι σημαίνει η πιστοποίηση με ISO 37001 για τη Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δυτικής 
Ελλάδος - Πελοποννήσου - Ηπείρου & Ιονίων Νήσων?

Η πιστοποίηση της Διαχειριστικής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων με ISO 37001 από την EUROCERT είναι 
ιδιαίτερα σημαντική, λόγω και του αντικειμένου στο οποίο δραστηριοποιείται. Σύμφωνα με τα δεδομένα 
της EUROCERT, αποτελεί την 1η εταιρεία του κλάδου στην Ελλάδα που επιτυγχάνει αυτού του είδους την 
πιστοποίηση, η οποία αναδεικνύει τόσο τη δέσμευση της ανώτατης διοίκησης, όσο και τα αυστηρά 
προληπτικά μέτρα που λαμβάνει στα πλαίσια εφαρμογής των αρχών της ανεξαρτησίας, αμεροληψίας και 
ακεραιότητας. Αποτελεί εξάλλου σημαντικό παράδειγμα προς μίμηση και για άλλες εταιρείες του κλάδου.
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Ευχαριστούμε για την προσοχή σας 


