
Καλώς ήρθατε στο 

πρώτο ηλεκτρονικό 

ενημερωτικό δελτίο 

του ACCESS!  

Στόχος του πρώτου 

ηλεκτρονικού δελτίου 

είναι να παρέχει πληρο-

φόρηση και ενημέρωση 

για το έργο ACCESS. 

Το έργο ACCESS 

συγχρηματοδοτείται από 

το IPA Πρόγραμμα 

Διασυνοριακής 

Συνεργασίας Ελλάδα-

Αλβανία 2007-2013. 

Το έργο ACCESS 

στοχεύει στη βελτίωση 

της πρόσβασης των 

Ελληνικών και των 

Αλβανικών ΠΜΕ-ΜΜΕ 

σε μοντέρνα χρηματο-

δοτικά εργαλεία μέσω 

της δικτύωσης φορέων 

υποστήριξης επιχειρή-

σεων και της παροχής 

εξειδικευμένων 

υπηρεσιών και μέσω 

διαδικτύου.  

Μακροπρόθεσμα, το 

έργο στοχεύει στο να 

συνεισφέρει στην τοπική 

οικονομική ανάπτυξη 

μέσα από την υποστή-

ριξη της επιχειρηματι-

κότητας όπως και μέσα 

από τη μείωση της 

ανεργίας και της 

παροχής ευκαιριών σε 

νέους επιχειρηματίες 

στη διασυνοριακή 

περιοχή.   

Οι γενικοί στόχοι του 

ACCESS θα επιτευχθούν 

μέσα από την επίτευξη 

των ακόλουθων ειδικών 

στόχων:   

 Ανάπτυξη εργαλείων 

και δράσεων που 

συνεισφέρουν στη 

βελτίωση της προς-

βασης των ΠΜΕ-ΜΜΕ 

σε μοντέρνα χρημα-

τοδοτικά εργαλεία.  

 Αξιοποίηση των ΤΠΕ 

και των μέσων κοινω-

νικής δικτύωσης προς 

όφελος των ΠΜΕ-

ΜΜΕ σε διασυ-

νοριακό επίπεδο  

 Τόνωση της επιχει-

ρηματικότητας, της 

ανταγωνιστικότητας 

και της καινοτομίας 

στις συμμετέχουσες 

χώρες 

 Δημιουργία δικτύων 

μεταξύ των εταίρων 

και ευρύτερων ομά-

δων ενδιαφερόμενων 

μερών (stakeholders) 

με στόχο την 

ανταλλαγή 

εμπειριών, 

τεχνογνωσίας και 

πληροφοριών  

 Συντονισμός 

διαμόρφωσης και 

υλοποίησης 

πολιτικών που 

διευκολύνουν την 

πρόσβαση των 

ΠΜΕ-ΜΜΕ σε 

χρηματοδότηση.   
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Εντός του 
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πρόσβαση των 
Ελληνικών & 

Αλβανικών ΠΜΕ-
ΜΜΕ (πολύ μικρές  

& μικρομεσαίες 
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μοντέρνα 
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Η εναρκτήρια συνάντηση του 

έργου υλοποιήθηκε στις 5-

6/3/2015 στα Ιωάννινα και 

φιλοξενήθηκε από τον 

Συντονιστή του έργου, το 

Επιμελητήριο Ιωαννίνων. 

Ο σκοπός της συνάντησης 

ήταν η εξοικείωση όλων των 

εταίρων με την ιδέα του 

έργου, το μεθοδολογικό 

πλαίσιο, το πλάνο εργασίας 

και τις διαδικασίες του 

έργου, όπως επίσης και να 

ενημερώσει όλους τους 

εταίρους για τους κανόνες 

και το υλικό αναφοράς του  

IPA Προγράμματος 

Διασυνοριακής Συνεργασίας 

Ελλάδα-Αλβανία 2007-2013.  

Οι εταίροι του έργου είχαν 

την ευκαιρία να παρουσιά-

σουν τους οργανισμούς και 

τις περιοχές τους. Οι διοικη-

τικές και οικονομικές διαδι-

κασίες του έργου, λεπτομέ-

ρειες και καθοδήγηση για την 

υλοποίηση συγκεκριμένων 

δράσεων και παραδοτέων, 

και οι δράσεις διάχυσης / 

αξιολόγησης παρουσιάστηκαν 

από τους υπεύθυνους 

εταίρους και συζητήθηκαν.  

Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε 

συνέντευξη τύπου πριν από 

την εναρκτήρια συνάντηση. Η 

συνέντευξη τύπου παρουσί-

ασε στους εκπροσώπους του 

τοπικού τύπου το έργο, τους 

στόχους και τις κύριες 

δράσεις του, καθώς και τα 

οφέλη του έργου ACCESS για 

την τοπική κοινωνία.  

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε 

με τη σύνοψη των δράσεων 

που προβλέπεται να 

υλοποιηθούν την ερχόμενη 

περίοδο, την παρουσίαση των  

αντίστοιχων χρονοδιαγραμ-

μάτων και των υπεύθυνων 

εταίρων για την υλοποίηση 

τους. 

Εναρκτήρια Συνάντηση στα Ιωάννινα 

Σύνοψη των Δράσεων του ACCESS 
Οι κύριες δράσεις που προβ-

λέπονται για την επίτευξη 

των στόχων του έργου 

συνοψίζονται ως εξής: 

 Ανάλυση Υφιστάμενης 

Κατάστασης σχετικά με 

διαθέσιμα χρηματοδοτικά 

εργαλεία και την πρόσβα-

ση των ΠΜΕ-ΜΜΕ σε αυτά, 

στη διασυνοριακή περιοχή 

 Διάγνωση Καλών Πρακτι-

κών σε Μεθόδους και Εργα

-λεία που Υποστηρίζουν 

την Επιχειρηματικότητα σε 

τοπικό/περιφερειακό/

εθνικό/ευρωπαϊκό και 

διεθνές επίπεδο 

 Συγκριτική αξιολόγηση των 

συμμετεχόντων οργανισ-

μών και άλλων φορέων 

υποστήριξης επιχειρήσεων 

σχετικά με την επιχειρημα-

τικότητα και τις υποστηρι-

κτικές δράσεις  

 Ανάπτυξη της Κοινής Μελέ-

της Σκοπιμότητας και 

Οργανωσιακού Σχεδίου για 

τις φυσικές και διαδικτυα-

κές δομές υποστήριξης 

 Ανάπτυξη Τρίγλωσσης 

Διαδικτυακής Πλατφόρμας 

για ΠΜΕ– ΜΜΕ 

 Σχεδίαση και Ανάπτυξη 

Υπηρεσιών Πληροφόρησης, 

Δικτύωσης, Εκπαίδευσης, 

Καθοδήγησης και Κεφαλαι-

οποίησης για ΠΜΕ-ΜΜΕ 

 Ανάπτυξη δεξιοτήτων για 

ΠΜΕ-ΜΜΕ 

 Συνταίριασμα και δικτύωση 

για ΠΜΕ-ΜΜΕ 

 Κεφαλαιοποίηση των 

αποτελεσμάτων του έργου.  

Δράσεις που υλοποιούνται 
σήμερα ή έχουν υλοποιηθεί, 
είναι οι εξής: ανάλυση 
υφιστάμενης κατάστασης, 
καλές πρακτικές, συγκριτική 
αξιολόγηση, ανάπτυξη Κοινής 
Μελέτης Σκοπιμότητας και 
Οργανωσιακού Σχεδίου, 

δράσεις διάχυσης, κτλ.  



Ιστότοπος του ACCESS και Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης 

διαδικτυακή πλατφόρμα του 

έργου που στοχεύει στην 

παροχή Υπηρεσιών Πληροφό-

ρησης, Δικτύωσης, Εκπαίδευ-

σης, Καθοδήγησης και Κεφα-

λαιοποίησης σε ΠΜΕ-ΜΜΕ της 

διασυνοριακής περιοχής.  

Αναφορικά με τα περιεχόμενα 

του ιστότοπου, η πρώτη 

σελίδα παρουσιάζει το έργο, 

τους στόχους του και το 

πρόγραμμα Ελλάδα-Αλβανία.    

Η δεύτερη σελίδα του ιστότο-

που παρουσιάζει του εταί-

ρους του έργου ACCESS. Η 

τρίτη σελίδα παρουσιάζει τις 

δημοσιεύσεις που έχουν 

υλοποιηθεί κατά την υλοποί-

ηση του έργου ACCESS ενώ 

ξεχωριστή σελίδα χρησιμο-

ποιείται για την ανακοίνωση 

των εκδηλώσεων.   

Υπάρχει επίσης μια ακόμα 

σελίδα για την παρουσίαση 

των ηλεκτρονικών ενημερω-

τικών δελτίων του έργου. 

Τέλος, οι δύο τελευταίες 

σελίδες παρουσιάζουν συν-

δέσμους σε ιστότοπους που 

παρέχουν χρήσιμες και σχετι-

κές με το έργο πληροφορίες 

Ο επίσημος ιστότοπος του 

έργου ACCESS μπορεί να 

βρεθεί στο: 

www.access-finance.eu.  

Ο ιστότοπος παρουσιάζει τους 

στόχους του έργου, τις 

συντεταγμένες των εταίρων, 

τα τεκταινόμενα του έργου, 

ανακοινώσεις εκδηλώσεων, 

υλικό διάχυσης και στοιχεία 

επικοινωνίας.  

Ο ιστότοπος του ACCESS είναι 

τρίγλωσσος (Αγγλικά-

Ελληνικά-Αλβανικά) και 

περιλαμβάνει μια ιδιωτική 

ενότητα για τους εταίρους 

του έργου και την ΚΤΓ / ΔΑ 

του IPA Προγράμματος 

Διασυνοριακής Συνεργασίας 

Ελλάδα-Αλβανία 2007-2013. 

Ο ιστότοπος του ACCESS θα 

περιλαμβάνει επίσης τη 

καθώς και τα απαραίτητα 

στοιχεία επικοινωνίας.  

Σε όλες τις σελίδες του 

ιστότοπου, υπάρχουν 

σύνδεσμοι στη σελίδα του 

ACCESS στο Facebook.  

Τα Μέσα Κοινωνικής 

Δικτύωσης αποτελούν ένα 

σημαντικό εργαλείο για την 

αποτελεσματική επικοινωνία 

του ACCESS λαμβάνοντας 

υπόψη την κεντρική ιδέα και 

φύση του.  

Σε αυτό το πλαίσιο, μια 

λεπτομερής σελίδα έχει 

αναπτυχθεί στο Facebook και 

θα συντηρηθεί καθ’ όλη τη 

διάρκεια της υλοποίησης του 

έργου.  

Κάντε κλικ στο Like στη 

σελίδα του Facebook και 

ενημερωθείτε για τα νέα και 

τις τελευταίες εξελίξεις του 

έργου.  
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Το έργο περιλαμβάνει ένα ανταγωνιστικό εταιρικό σχήμα με εταίρους από τη διασυνοριακή 

περιοχή, ενώ ο τύπος των εμπλεκόμενων οργανισμών είναι παρόμοιος (οργανισμοί 

υποστήριξης επιχειρήσεων).   

Το εταιρικό σχήμα βασίζεται στη συνεργασία μεταξύ οργανισμών υποστήριξης επιχειρήσεων 

και ιδιωτικών εταιριών της διασυνοριακής περιοχής που θα αναλύσουν τα προβλήματα και 

τις ανάγκες τοπικών ΠΜΕ-ΜΜΕ που ψάχνουν για χρηματοδότηση για τη δημιουργία νέων 

επιχειρηματικών δραστηριοτήτων ή την ανάπτυξη των υφιστάμενων δραστηριοτήτων τους.  Η 

ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειριών προερχόμενων από δύο διαφορετικά οικονομικά 

περιβάλλοντα θα βοηθήσει τους εταίρους στην επίτευξη των στόχων του έργου.   

Εταίροι Έργου 

 

Επιμελητήριο Ιωαννίνων (Ελλάδα) - Συντονιστής 

Έργου (LP1) 

 

 

 

Chamber of Commerce and Industry Region of 

Gjirokaster (Αλβανία) - LP2 

 

 

 

EuroPartners Development (Αλβανία) - P3 
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Το παρόν ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο έχει αναπτυχθεί με την οικονομική ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο 

πλαίσιο του Διασυνοριακού Προγράμματος IPA Ελλάδα – Αλβανία 2007-2013. Το περιεχόμενο του ενημερωτικού δελτίου 

αποτελεί αποκλειστική ευθύνη των εταίρων του έργου ACCESS και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αν-

τικατοπτρίζει τη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των δομών διαχείρισης του Προγράμματος. Το έργο ACCESS έχει συ-

νολικό προϋπολογισμό 210.000 Ευρώ, εκ των οποίων το 75% συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το 

25% από Ελληνικούς δημόσιους πόρους.  
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