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Το πρόγραµµα ΕΜΜΑ είναι ένα διακρατικό πρόγραµµα µε κύριο στόχο 

την προώθηση της καινοτοµίας και την ενίσχυση της παρουσίας των 

Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) υπό γυναικεία διεύθυνση στην 

αγορά, καθώς και την προώθηση περιφερειακών, εθνικών, και 
ευρωπαϊκών πολιτικών για τη βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος 

µέσα στο οποίο δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις γυναικών.

Η παρουσία των γυναικών στην απασχόληση και στην 

επιχειρηµατικότητα, ιδιαίτερα στην περιοχή παρέµβασης του 

προγράµµατος  MED, συναντά µια σειρά από εµπόδια, τα οποία 

γίνονται  εντονότερα λόγω των εξελίξεων που συνδέονται µε την 

πρόσφατη παγκόσµια οικονοµική κρίση. 

Βασική επιδίωξη του προγράμματος αποτελεί η δημιουργία και ανάπτυξη 
ενός διακρατικού δημοσίου-ιδιωτικού δικτύου / υποστήριξης γυναικών 
επιχειρηματιών μέσω της μεταφοράς επιχειρηματικής κουλτούρας, με 
προσανατολισμό στην δημιουργία και την ανάπτυξη επιχειρηματικότητας, 
στην πρόσβαση στις χρηματοδοτικές πηγές ,στην ενδυνάμωση των 
ανθρωπίνων πόρων, σε στρατηγικές προώθησης και marketing,  στις 
εμπορικές συνεργασίες - συνέργιες και την αειφόρο ανάπτυξη.

Η δημιουργία  Σημείων Προσανατολισμού-Σημείων Καθοδήγησης σε κάθε 
περιοχή δράσης τους προγράμματος, σκοπεύει στην πληροφόρηση και 
την παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις 
και γυναίκες που σκοπεύουν να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά.
Το πρόγραμμα επιδιώκει να δημιουργήσει σταθερά μοντέλα διαχείρισης, 
μέσω της ενεργής εμπλοκής τοπικών φορέων , ενώσεις εργοδοτών και 
εμπλεκόμενους του επιχειρηματικού γίγνεσθαι. www.emmamed.eu

ΠΙΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ, ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ
ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΙΝΑΙ:

Ενδυνάμωση της παρουσίας των γυναικών στην 
επιχειρηματικότητα τόσο σε τοπικό επίπεδο όσο και στις περιοχές 
δραστηριοποίησης των εταίρων του προγράμματος, μέσω της 
ανταλλαγής γνώσεων και μεθοδολογιών , ιδίως σε σχέση με την 
καινοτομία που εφαρμόζεται σε προϊόντα και υπηρεσίες, 
αναπτύσσοντας διακρατικές στρατηγικές και συμπράξεις;

Ενδυνάμωση των στρατηγικών συνεργασίας μεταξύ των 
εμπλεκόμενων στην οικονομική ανάπτυξη φορέων και οργανισμών;

Ανάπτυξη τοπικών πόρων και δυνάμεων και εφαρμογή 

πρακτικών βιώσιμης ανάπτυξης;

Εκσυγχρονισμός και ενδυνάμωση τη ανταγωνιστικότητας των 
γυναικείων επιχειρήσεων;

Ενθάρρυνση και υποστήριξη των γυναικών στην απώλεια εργασίας 
ή των ήδη ανέργων και προσπάθεια προσανατολισμού τους προς 
την επιχειρηματικότητα;

Μεταφορά κουλτούρας επιχειρηματικότητας.

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ
Το Εταιρικό σχήµα αποτελείται από:

2 ∆ηµόσιους Περιφερειακούς φορείς: 
Περιφέρεια της Ούµπρια (Ιταλία), Επαρχία 
της Γρανάδα (Ισπανία), που μπορούν να 
επιλύσουν νομικά ζητήματα και να συνεισφέρουν 
στο εταιρικό σχήμα από την πλευρά του δημοσίου 
τομέα καθώς και να συγκεντρώσουν σημαντικούς 
επιχειρηματικούς παράγοντες και ενδιαφερόμενους.

5 αναπτυξιακές εταιρίες που έχουν σχέση 
µε µικροµεσαίες επιχειρήσεις, ΝΕΑ και 
Αναπτυξιακή Ηρακλείου (Ελλάδα), 
Sviluppumbria (Ιταλία)  Barcelona Activa 
(Ισπανία), ADRAL (Πορτογαλία), οι οποίες  
είναι ικανές να σχεδιάζουν αναπτυξιακές µεθόδους 
για µικροµεσαίες επιχειρήσεις, να προωθούν τη 
διάχυση της εµπειρίας διαµέσου εθνικών και 
διακρατικών δικτύων και να συγκεντρώσουν 
σηµαντικούς επιχειρηµατικούς παράγοντες και 
ενδιαφερόµενους.

2 επαγγελµατικές ενώσεις γυναικείων 
µικροµεσαίων επιχειρήσεων: APID (Ιταλία) 
και APME (Πορτογαλία), οι οποίοι µπορούν 
να προσφέρουν αναλύσεις των διαπιστωµένων 
αναγκών και προς τα άνω προσέγγιση των 
προβληµάτων και να προωθήσουν την διάχυση 
της εµπειρίας διαµέσου εθνικών και διακρατικών 
δικτύων.



 

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

Η πρώτη συνάντηση των εταίρων του προγράµµατος ΕΜΜΑ, 
πραγµατοποιήθηκε στο Petrignano del Lago, Περιφέρεια 
Ούµπριας, Ιταλία, στις 27 και 28 Ιουλίου 2010. Οι εταίροι 
είχαν την ευκαιρία σε πρώτη φάση να συζητήσουν τους 
γενικούς κανόνες συντονισµού και διαχείρισης του 
προγράµµατος MED 2007-2013 και στην συνέχεια να 
εξειδικεύσουν στον προγραµµατισµό των δράσεων.

1η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ - SINES

Τα κύρια αποτελέσματα της συνάντησης ήταν τα ακόλουθα:

Στις 9 και 10 ∆εκεµβρίου 2010, πραγµατοποιήθηκε στο Σινές, 

στην Πορτογαλία, η πρώτη συνάντηση Συντονισµού του έργου 

ΕΜΜΑ. Με την ευκαιρία αυτή, οι εταίροι ήταν σε θέση να 

συγκρίνουν διάφορες τεχνικές και οικονοµικές πτυχές του 

έργου µε ιδιαίτερη έµφαση στην πρώτη Αναφορά προόδου, µε 

τη χρήση του συστήµατος PRESAGE και το Εγχειρίδιο 

∆ιαχείρισης του προγράµµατος.

Μια άλλη σηµαντική θεµατική  της συνάντησης ήταν 

αφιερωµένη στην µεθοδολογία και στην δοµή των  

εργαστηρίων/  συζητήσεων στρογγυλής τραπέζης δηµόσιων 

και ιδιωτικών φορέων (PPMRT’s). Επιπλέον,  ιδιαίτερη έµφαση 

δόθηκε στις επικοινωνιακές πτυχές του έργου 

συµπεριλαµβανοµένης της υλοποίησης της ιστοσελίδας και του 

σχεδιασµού των ενηµερωτικών δελτίων (Newsletters). Τέλος, 

προγραµµατίστηκαν οι περαιτέρω δραστηριότητες του 

σχεδίου σε σχέση µε τις προθεσµίες της δεύτερης Αναφοράς 

Προόδου και την επόµενη Συντονιστική Συνάντηση των 

εταίρων.

Η ιστοσελίδα του προγράµµατος ΕΜΜΑ,   

www.emmamed.eu, είναι ένα εργαλείο προώθησης και 

ενηµέρωσης, το οποίο σχεδιάστηκε ειδικά για να είναι 

φιλικό στη χρήση και εποµένως, είναι διαθέσιµη σε κάθε 

µια από τις τέσσερις γλώσσες των εταίρων, καθώς και στα 

Αγγλικά. 

Η ιστοσελίδα παρουσιάζει µε σαφήνεια τον σκοπό του 

έργου, τις δραστηριότητες που θα πραγµατοποιηθούν και 

παρέχει επίσης τις επαφές όλων των εταίρων για να 

απευθυνθούν οι ενδιαφερόµενοι για περισσότερες 

πληροφορίες.

Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα να «κατεβάσετε» τα 

ενηµερωτικά δελτία του ΕΜΜΑ, ενηµερωµένα µε όλα τα 

τελευταία νέα σχετικά µε την εξέλιξη του έργου. 

Επιπρόσθετα, η ιστοσελίδα διαθέτει ένα κεφάλαιο 

αφιερωµένο αποκλειστικά στους πιθανούς αποδέκτες και 

ωφελούµενους του έργου, τις γυναίκες οι οποίες θέλουν να 

δηµιουργήσουν επιχειρήσεις, τις ενώσεις γυναικών 

επιχειρηµατιών, τους σχετικούς τοπικούς και θεσµικούς 

φορείς.

Για όσους επιθυµούν να εµβαθύνουν σε ειδικά ζητήµατα, 

παρέχεται µια ενότητα λήψης των σχετικών εγγράφων και 

παραδοτέων του έργου συµπεριλαµβανοµένου των 

ενηµερωτικών φυλλαδίων.

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

PETRIGNANO DEL LAGO (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΟΥΜΠΡΙΑ)

Παρουσίαση κάθε εταίρου και της δοµής λειτουργίας του. 

Παρουσίαση του περιεχοµένου και των φάσεων υλοποίησης του έργου, καθώς και του ρόλου και των 

καθηκόντων του επικεφαλής εταίρου και των υπολοίπων εταίρων στο πλαίσιο του έργου.

Παρουσίαση των διοικητικών και λογιστικών διαδικασιών διαχείρισης του έργου, µε ιδιαίτερη αναφορά στο Σύστηµα 

Παρακολούθησης και Αξιολόγησης, και ειδικά για την έναρξη και την πρώτη Αναφορά Προόδου του έργου.

Ορισµός ηµεροµηνίας και τόπου της επόµενης Συντονιστικής Συνάντησης, καθώς και προγραµµατισµός επόµενων 

ενεργειών (χρονοδιάγραµµα και προθεσµίες) του προγράµµατος.

27-28 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010

www.emmamed.eu
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2η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ - ΡΩΜΗ
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης στη Ρώµη, που πραγµατοποιήθηκε στις 3 Μαρτίου 2011, µε τη συµµετοχή όλων 

των εταίρων του έργου, οι εταίροι συζήτησαν τόσο τις πτυχές διαχείρισης του έργου, όσο και εκείνων που σχετίζονται 

µε την επικοινωνιακή του στρατηγική.

Η Περιφέρεια Ούµπρια, ως επικεφαλής εταίρος, έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στην τήρηση των προθεσµιών του έργου, 

στις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει κάθε εταίρος, στην υφιστάµενη απορρόφηση δαπανών, στις διαδικασίες 

Πρωτοβάθµιου Ελέγχου και στο σύστηµα Παρακολούθησης και Αξιολόγησης του έργου. Κατά τη διάρκεια της 

συνάντησης, η εκπρόσωπος της Adral, συντονιστής του σχετικού πακέτου εργασιών, προέβη σε απολογισµό των 

εργαστηρίων/  συζητήσεων στρογγυλής τραπέζης δηµόσιων και ιδιωτικών φορέων (PPRT’s) και παρουσίασε το 

περιεχόµενο της σχετικής έκδοσης, ενώ η εκπρόσωπος της Sviluppumbria παρουσίασε την δοµή και τους τρόπους 

συντονισµού των Σηµείων Προσανατολισµού/Καθοδήγησης.

Στην συνέχεια, η εκπρόσωπος της Sviluppumbria παρουσίασε τα επικοινωνιακά εργαλεία του έργου, όπως 

ιστοσελίδα, ενηµερωτικά δελτία, φυλλάδια κλπ.,  τα οποία έχουν εγκριθεί από όλους τους εταίρους. Η συνάντηση 

έκλεισε µε την επικαιροποίηση του εσωτερικού Οδηγού Υλοποίησης και την έγκριση των επόµενων προθεσµιών και 

ενεργειών για τους επόµενους έξι µήνες υλοποίησης του προγράµµατος.

Κατά τη διάρκεια των πρώτων µηνών υλοποίησης του έργου, 

µία σειρά εργαστηρίων/συζητήσεων στρογγυλής τραπέζης 

µεταξύ δηµόσιων και  ιδιωτικών φορέων οργανώθηκαν σε κάθε 

χώρα. Από αυτές τις συναντήσεις µεταξύ εµπειρογνωµόνων, 

εκπροσώπων φορέων και γυναικών επιχειρηµατιών, 

προέκυψαν πολλά ενδιαφέροντα στοιχεία για την ανάπτυξη και 

την υποστήριξη της γυναικείας επιχειρηµατικότητας. 

Ειδικότερα επισηµάνθηκε ότι:

Ένα από τα κύρια εµπόδια που αντιµετωπίζουν οι γυναίκες 

επιχειρηµατίες είναι η πρόσβαση στις πιστώσεις και 

χρηµατοδοτήσεις, όπου συχνά υπάρχει δυσκολία και δυσπιστία 

στην χορήγηση δανείων και άλλων χρηµατοδοτικών λύσεων, 

ιδιαίτερα στην έναρξη εργασιών µίας επιχείρησης. 

Ένας βασικός παράγοντας για την απόφαση έναρξης µιας 

επιχείρησης, σχετίζεται µε το σχετικό φορολογικό πλαίσιο. 

Συνεπώς, θα πρέπει να εξεταστούν φιλικότερα µέτρα 

φορολογικών ελαφρύνσεων και κινήτρων για τις γυναίκες 

επιχειρηµατίες.

∆ιαπιστώνεται η ανάγκη για ουσιαστική πληροφόρηση σχετικά 

µε προγράµµατα και χρηµατοδοτικά πλαίσια, τα οποία 

µπορούν να υποστηρίξουν τις γυναίκες στην επιχειρηµατική 

τους δράση. Λόγω της οικονοµικής κρίσης, οι κρατικοί φορείς 

οφείλουν να στηρίξουν τις γυναίκες που επιθυµούν να 

δηµιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση, ειδικά στην περίοδο 

έναρξης εργασιών, λαµβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες 

τους. 

Ένα από τα σηµαντικότερα αποτελέσµατα των εργαστηρίων 

ήταν ότι οι επιχειρήσεις των γυναικών δεν δηµιουργούν µόνο 

θέσεις εργασίας, αλλά προσφέρουν νέες προσεγγίσεις και 

ευκαιρίες ανάπτυξης για την κοινωνία, ενισχύοντας την 

οικονοµία της χώρας στην οποία δραστηριοποιούνται. Κατά 

συνέπεια, η ενθάρρυνση των γυναικών επιχειρηµατιών 

συνεισφέρει στην ενίσχυση της κοινωνίας των πολιτών και 

συµβάλει στη κοινωνική συνοχή.

 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ –ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΝ

ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

ΕΠΟΜΕΝΗ
ΕΚΔΗΛΩΣΗ

3η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΚΟΛΛΑ
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DIPUTACIÓN DE GRANADA,

Servicio de promoción

y consolidación de empresas

CIE Diputación de Granada

Avenida de Andalucìa s/n

18015 Granada (Spain)

Josefa Guerrero González

Tel. +34 958804920

pepaguerrero@dipgra.es

www.granadaempresas.es 

BARCELONA ACTIVA SAU SPM

Llacuna, 162/164

08018 Barcelona (Spain)

Ma José Blanco Gutiérrez

Tel. +34 93 268 4393

Fax +34 93 268 3956            

escoladones@barcelonactiva.cat

www.ben.cat/empresa

ΝOMΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 

∆ηµητρίου Υψηλάντου 8, Τ.Κ.

26222, Πάτρα (Ελλαδα)

Παναγιώτης Χριστιάς, Θεόδωρος Βαγενάς 

Τηλ. +30 2610 311872 / 6242

Fax +30 2610 317877          

pchristias@nea.gr

www.nea.gr 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Αρχάνες, 70100, Ηράκλειο Κρήτης (Ελλαδα)

Δήμητρα Καμπέλη

Τηλ. +30 2810 753313

Fax +30 2810 753310             

dkamp@anher.gr / info@anher.gr

www.anher.gr 

ADRAL

Agência de Desenvolvimento

Regional do Alentejo, S.A.

Rua Intermédia do PITE Lote 4 e 6

7000-171 Évora (Portugal)

Paula Sofio 

Tel. +351 266 769 150

Fax +351 266 769 156

geral@adral.pt

www.adral.pt 

APME 

Associação Pourtoguesa

de Mulheres Empresárias

Rua Rodrigues Sampaio, 19  5ºA

1150  278 Lisboa (Portugal)

Teresa Gameiro 

Tel: +351 21 3150323

Fax: +351 21 3150 311

apme@apme.pt / geral@apme.pt

www.apme.pt

UMBRIA REGION

Regional Aids to Enterprises Department

Via M. Angeloni, 61

06124 Perugia (Italia)

Maria Briganti

Tel. +39 075 5045084

Fax +39 075 5045695

progettoemma@regione.umbria.it

www.regione.umbria.it 

SVILUPPUMBRIA S.P.A.

Regional Economic Development 

Via Don Bosco, 11

06121 Perugia (Italia)

Nadia Libera Imbroglini

Tel. +39 075 56811

Fax +39 075 5722454

svilpg@sviluppumbria.it

www.sviluppumbria.it 

APID - Imprenditorialità Donna 

Via Pianezza, 123

10151 Torino (Italia)

Giovanna Boschis Politano

Tel. +39 011 4513282/144

Fax +39 011 4513110

apid@apito.it

www.apid.to.it 

 

ΕΠΑΦΕΣ

www.emmamed.eu


