
 

 

 

 

  

Ο Μηχανισμός Στήριξης Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας Δυτικής 

Ελλάδας,  

σας ενημερώνει για την ημερίδα που πραγματοποιήθηκε και για τα 

αποτελέσματα  

από την έρευνα συγκυρίας 

1η Ημερίδα του Μηχανισμού Στήριξης Επιχειρηματικότητας  

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η 1η εκδήλωση του Μηχανισμού Στήριξης Επιχειρηματικότητας της 

Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, το απόγευμα της Πέμπτης 16 Δεκεμβρίου 2021 στο ξενοδοχείο «PortoRio», στο 

πλαίσιο της οποίας παρουσιάστηκαν ο σκοπός του έργου, οι προσφερόμενες υπηρεσίες υποστήριξης των 

επιχειρήσεων του ΜΣΕ, καθώς και στοιχεία ερευνών και μελετών που ολοκληρώθηκαν και αφορούν την 

επιχειρηματικότητα στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. 

Χαιρετισμούς στο ξεκίνημα της εκδήλωσης απηύθυναν, ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Άδωνις 

Γεωργιάδης, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, κ. Σπήλιος Λιβανός και ο Υφυπουργός  Εξωτερικών, 

αρμόδιος για τον Απόδημο Ελληνισμό, κ. Ανδρέας Κατσανιώτης. Παρεμβάσεις έγιναν από εκπροσώπους τοπικών 

παραγωγικών φορέων, ενώ ακολούθησε διάλογος και ανταλλαγή απόψεων. Στην ημερίδα που πραγματοποιήθηκε 

απηύθυναν ομιλίες ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, κ. Νεκτάριος Φαρμάκης,  ο οικονομικός διευθυντής του 

Ομίλου ICAP,κ. Άγγελος Κυριόπουλος και η Αναπληρώτρια - Υπεύθυνη του έργου, κ. Αναστασία Ζαχαράκη. 

«Σήμερα θέλουμε να μοιραστούμε μαζί σας ένα σημαντικό πρόγραμμα που ξεκινάει και θα υλοποιηθεί με τη δική 

σας συνεργασία και συνδρομή, προκειμένου να βοηθήσει ουσιαστικά τις επιχειρήσεις της περιοχής μας και ειδικά 

τις μικρομεσαίες. Αναφέρομαι στο νεοσύστατο  Μηχανισμό Στήριξης Επιχειρηματικότητας. Μία νέα και καινοτόμο 

δράση για την ελληνική τοπική αυτοδιοίκηση και την τοπική οικονομία. Σκοπός του Μηχανισμού, όπως ακριβώς 

είναι και η ονομασία του, είναι η υποστήριξη και ανάπτυξη των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται και στις τρεις 

Περιφερειακές Ενότητες της Δυτικής Ελλάδας. Κάναμε το πρώτο βήμα. Τοπικά γραφεία έχουν ήδη ξεκινήσει τη 

λειτουργία τους σε Πάτρα, Πύργο και Αγρίνιο. Και αυτά τα γραφεία, θέλουμε να τεθούν στη διάθεση των 

  



επιχειρηματιών και επαγγελματιών που επιδιώκουν βελτίωση της λειτουργίας των επιχειρήσεών τους, πρόσβαση 

σε νέες αγορές, καθώς και παροχή εξατομικευμένης και εξειδικευμένης συμβουλευτικής υποστήριξης για την 

ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους και την εξωστρέφειά τους» ανέφερε μεταξύ άλλων, ο Περιφερειάρχης 

Δυτικής Ελλάδας, κ. Νεκτάριος Φαρμάκης. 

Στο πλαίσιο της ημερίδας παρουσιάστηκαν o σκοπός του έργου, οι προσφερόμενες από τον Μηχανισμό Στήριξης 

Επιχειρηματικότητας υπηρεσίες υποστήριξης των επιχειρήσεων και τα αποτελέσματα μελετών και ερευνών που 

ολοκληρώθηκαν και αφορούν στην επιχειρηματικότητα της Δυτικής Ελλάδας. 

Περισσότερες πληροφορίες για τη διεξαγωγή της Ημερίδας, μπορείτε να βρείτε εδώ. 

 

 

 

  

Αποτελέσματα 2ης έρευνας συγκυρίας 

Ολοκληρώθηκε η 2η έρευνα παρακολούθησης της συγκυρίας από τον Μηχανισμό Στήριξης Επιχειρηματικότητας.  

Η έρευνα εστιάζει στην ανάλυση των εκτιμήσεων των επιχειρήσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά 

με την πορεία της δραστηριότητας τους το 3ο τρίμηνο του έτους 2021, καθώς και των προσδοκιών τους για το 

επόμενο τρίμηνο. Οι εκτιμήσεις και οι προσδοκίες των συμμετεχόντων στην έρευνα αναφορικά με την πορεία της 

επιχειρηματικής τους δραστηριότητας σε όρους αξίας πωλήσεων διαμορφώνονται σε οριακά αρνητικά επίπεδα για 

τους τελευταίους 3 μήνες (3ο τρίμηνο του 2021) αναδεικνύοντας ένα ελαφρώς απαισιόδοξο κλίμα στις 

επιχειρήσεις της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ακόμα και μετά την σταδιακή αναστολή των μέτρων για τον COVID-

19 από τον  Απρίλιο του 2021 και το άνοιγμα των επιχειρήσεων του λιανεμπορίου και της εστίασης. 

 

Εξαιτίας του έντονα ευμετάβλητου οικονομικού κλίματος, το μεγαλύτερο ποσοστό των επιχειρήσεων του δείγματος 

πραγματοποίησε οργανωτικές και λειτουργικές αλλαγές προκειμένου να ανταποκριθεί στις νέες συνθήκες που 

δημιούργησε η πανδημία. Η ελαστικοποίηση του ωραρίου εργασίας αποτελεί την πιο δημοφιλή πρακτική μεταξύ 

των συμμετεχόντων ακολουθούμενη από την αναστολή συμβάσεων εργασίας. Σημειώνεται ότι μόλις το 2% των 

επιχειρήσεων του δείγματος δήλωσε ότι προέβη σε ψηφιακή αναβάθμιση ή επεκτάθηκε στο ηλεκτρονικό εμπόριο. 

Η πλειοψηφία του δείγματος των επιχειρήσεων δήλωσε ότι επωφελήθηκε λίγο ή καθόλου αντίστοιχα από τα μέτρα 

της πολιτείας για την στήριξη των επιχειρήσεων απέναντι στις δυσμενείς συνθήκες που επέφερε η πανδημία, με 

δημοφιλέστερη απάντηση στα πλαίσια της παρούσας έρευνας τη λήψη ενίσχυσης μέσω του προγράμματος 

Επιστρεπτέας Προκαταβολής. 

 

Τέλος, συγκρατημένες είναι οι εκτιμήσεις αναφορικά με το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την επιστροφή στα 

επίπεδα της οικονομίας πριν την πανδημία καθώς η σχετική πλειοψηφία (37%) θεωρεί ότι η επιστροφή στην 

«κανονικότητα» θα πραγματοποιηθεί σε τουλάχιστον 2 χρόνια. 

 

Δείτε τα αποτελέσματα της μελέτης εδώ.  

  

 

  
Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας & ακολουθήστε μας στη σελίδα μας στο Facebook  για να ενημερώνεστε πρώτοι για 

τις υπηρεσίες, τις μελέτες και τις εκδηλώσεις του Mηχανισμού Στήριξης Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας Δυτικής 

Ελλάδας. 
  

 

https://www.pde-mse.gr/parousiasis-tis-1is-ekdilosis-tou-mich/
https://www.pde-mse.gr/app/uploads/2022/02/Π.Β.2.3-2η-Περιοδική-Έρευνα-Συγκυρίας_συνοπτικό-κείμενο.pdf
https://www.pde-mse.gr/
https://www.facebook.com/%CE%9C%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CE%A3%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BE%CE%B7%CF%82-%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1%CF%82-%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%86%CE%AD%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82-%CE%94%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82-262914792225968


  

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στα παρακάτω γραφεία:  

 

Γραφείο Αγρινίου: Μπουκογιάννη 4, Τ.Κ 30131, Τηλ: 26410 20452,  

e-mail: info@pde-mse.gr, agrinio@pde-mse.gr 

Γραφείο Πάτρας: Αθηνών και Σαρανταπόρου 1-3, Τ.Κ 26223, Τηλ:2610 454046, 

e-mail: info@pde-mse.gr, patra@pde-mse.gr 

Γραφείο Πύργου: Μητροπολίτου Αντωνίου 49 (πρώην Πατρών 59), Τ.Κ 27131,  

Τηλ: 26210 26071,e-mail: info@pde-mse.gr, pirgos@pde-mse.gr 

 

 

 

 

 

 

 

  Αν δεν επιθυμείτε να λαμβάνεται τα newsletter του Μηχανισμού Στήριξης Επιχειρηματικότητας πατήστε unsubscribe.    
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