
                                       
 
 
4TH STEERING COMMITTEE MEETING - 4η Συνάντηση Συντονιστικής 
Επιτροπής, 26 και 27 Ιανουαρίου 2012, Granada / Ισπανία 
 
Στις 26 και 27 Ιανουαρίου 2012, πραγµατοποιήθηκε στην πόλη  Granada στην 
Iσπανία η 4η Συνάντηση της Συντονιστικής Επιτροπής του Προγράµµατος ΕΜΜΑ. 
Οι εταίροι συζήτησαν αναλυτικά όλα τα πακέτα εργασίας του προγράµµατος. Τα 
σηµαντικότερα αποτελέσµατα ανά Π.Ε. είναι τα ακόλουθα: 
 
Πακέτο εργασίας 1: Επικοινωνία  
 
Ο συντονιστής εταίρος του Π.Ε., Sviluppumbria, επικεντρώθηκε στην ολοκλήρωση 
και µετάφραση του 3ου Ενηµερωτικού ∆ελτίου (Newsletter) και στην παρουσίαση 
ενηµερωτικού υλικού για τα Σηµεία Καθοδήγησης Γυναικείας επιχειρηµατικότητας 
και τις ∆ιακρατικές Εκθέσεις.   
 
Πακέτο εργασίας 2: ∆ιαχείριση  
 
Παρουσίαση της 4ης αναφοράς περιόδου σε οικονοµικό και φυσικό αντικείµενο. Ο 
συντονιστής εταίρος εστίασε την προσοχή όλων στα ποσοστά απορρόφησης και τις 
διορθωτικές κινήσεις που πρέπει να ληφθούν, καθώς και στις καταληκτικές 
ηµεροµηνίες (deadlines) των οικονοµικών υποχρεώσεων. 
 
Πακέτο εργασίας 3: Στρογγυλά τραπέζια ιδιωτικού - δηµοσίου τοµέα  
 
Παρουσίαση του MED Guidelines από τον εταίρο Sviluppumbria. Ο συντονιστής 
εταίρος του Π.Ε., ADRAL, αφού παρουσίασε τα συνολικά αποτελέσµατα από τα 
Στρογγυλά τραπέζια, επισήµανε ότι ο κάθε εταίρος θα πρέπει να στείλει 
συµπληρωµατικές πληροφορίες για τα αποτελέσµατα των στρογγυλών τραπεζιών που 
διεξήγαγε, έτσι ώστε να προχωρήσουν στην µετάφραση και εκτύπωση του τελικού 
παραδοτέου.  
 
Πακέτο εργασίας 4: Σηµεία Καθοδήγησης και προσανατολισµού γυναικείας 
επιχειρηµατικότητας  
 
Ο συντονιστής του Π.Ε., Sviluppumbria, παρουσίασε την  πρόοδο του φυσικού 
αντικειµένου, τις προωθητικές ενέργειες που έχουν γίνει ανά εταίρο και την έναρξη 
των Σηµείων Καθοδήγησης. Επίσης, παρουσιάστηκε και εγκρίθηκε από τους 
εταίρους το υλικό που θα χρησιµοποιηθεί (Φόρµες – έντυπα) για τη σωστή διαχείριση 
και λειτουργία του γραφείου.  
 
Πακέτο εργασίας 5: ∆ιακρατικές Εκθέσεις και γεγονότα σε τοπική κλίµακα  
 
Παρουσιάστηκε από το συντονιστή του Π.Ε., Ν.Ε.Α., το σχέδιο υλοποίησης του 
πακέτου εργασίας και επικεντρώθηκε στον χρονικό προσδιορισµό των εκδηλώσεων, 
στα κύρια θέµατα που θα αναπτυχθούν και τις απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές 
για την υλοποίηση τους. 
Συµπεράσµατα και αποφάσεις εταίρων - ορισµός επόµενης συνάντησης στη 
Βαρκελώνη. 


