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To έργο

Αποτελεί μια πρωτοβουλία της Περιφέρειας 
Δυτικής Ελλάδας που εντάσσεται στην ευρύτερη 
Στρατηγική της Περιφέρειας για την ανάπτυξη 
της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας, 
για την υποστήριξη των επιχειρήσεων της 
Περιφέρειας με στόχο τη βελτίωση της 
λειτουργίας τους, την ανάπτυξή τους και την 
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους.

Ο Μηχανισμός Στήριξης Επιχειρηματικότητας 
είναι μια καινοτόμος δράση, η οποία 
φιλοδοξούμε να αποτελέσει έναν θεσμό 
στήριξης της επιχειρηματικότητας και της 
οικονομικής ανάπτυξης της Περιφέρειας.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από εθνικούς και 
κοινοτικούς πόρους μέσω του ΠΕΠ Δυτικής 
Ελλάδας 2014-2020.
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Σκοπός του Μηχανισμού Στήριξης Επιχειρηματικότητας

Ο Μηχανισμός Στήριξης Επιχειρηματικότητας:

▪ Παρέχει δωρεάν εξατομικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες σε επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται ή θέλουν να δραστηριοποιηθούν στην Περιφέρεια Δυτικής
Ελλάδας. Οι υπηρεσίες εμπίπτουν στον κανόνα “de minimis”

▪ Παρέχει υποστήριξη σε οποιαδήποτε επιχείρηση, δυνητικό επιχειρηματία,
επενδυτή, με τη δωρεάν παροχή ενημερωτικού-πληροφοριακού υλικού και
εργαλείων σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που αφορούν την επιχειρηματικότητα σε
εθνικό και τοπικό επίπεδο

▪ Υποστηρίζει την Περιφέρεια στην παρακολούθηση της εφαρμογής της Στρατηγικής
για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας μέσω της εκπόνησης
εμπεριστατωμένων μελετών και ερευνών που αποτυπώνουν τις εξελίξεις και τις
τάσεις της οικονομίας και των επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
(Παρατηρητήριο Επιχειρηματικότητας).
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Υποδομές  – Κτιριακές Εγκαταστάσεις

▪ Σύγχρονο και πλήρως εξοπλισμένο «φυσικό χώρο» σε κομβικά σημεία των
πόλεων της Πάτρας, του Αγρινίου και του Πύργου

➢ Αγρίνιο: Μπουκογιάννη 4 & Παπαστράτου, Τ.Κ. 301 31 (κτίριο 140τμ, 5 θέσεις
εργασίας πλήρως εξοπλισμένες με Η/Υ και συσκευή τηλεφώνου, 1 αίθουσα
συναντήσεων, προσβασιμότητα ΑΜΕΑ)

➢ Πάτρα: Αθηνών και Σαρανταπόρου, ΤΚ 262 23 (κτίριο 246τμ, 6 θέσεις εργασίας
πλήρως εξοπλισμένες με Η/Υ και συσκευή τηλεφώνου, 1 αίθουσα συναντήσεων,
προσβασιμότητα ΑΜΕΑ)

➢ Πύργος: Μητροπολίτου Αντωνίου 49, Τ.Κ. 271 00, 145τμ (κτίριο 5 θέσεις
εργασίας πλήρως εξοπλισμένες με Η/Υ και συσκευή τηλεφώνου, 1 αίθουσα
συναντήσεων, προσβασιμότητα ΑΜΕΑ)

▪ Οι χώροι των γραφείων διαθέτουν τον κατάλληλο υλικοτεχνικό εξοπλισμό (rack με
τον απαραίτητο εξοπλισμό, τηλεφωνικό κέντρο, οθόνη και μηχάνημα προβολής,
εκτυπωτές & πολυμηχανήματα, συστήματα τηλεδιάσκεψης) και πλήρη στελέχωση
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Υποδομές - Βάση Δεδομένων – Διαδικτυακή πύλη – Social Media

• Η Βάση Δεδομένων του ΜΣΕ περιλαμβάνει στοιχεία για 6.250 επιχειρήσεις και νομικά
πρόσωπα με έδρα στην γεωγραφική περιοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
Συγκεκριμένα παρέχει :

➢ Δημογραφικά δεδομένα των επιχειρήσεων των ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και 
Ηλείας 

➢ Οικονομικά δεδομένα για τις επιχειρήσεις που εκδίδουν ισολογισμό από το 2016
μέχρι σήμερα και αριθμοδείκτες

➢ Στοιχεία μακροοικονομικών δεδομένων, υλικό και αποτελέσματα ερευνών και
μελετών που εκπονούνται από τον ΜΣΕ

▪ Διαδικτυακή πύλη www.pde-mse.gr με όλη την απαραίτητη πληροφορία για
υποστήριξη των επιχειρήσεων, για τις υπηρεσίες που παρέχει ο ΜΣΕ, αποτελέσματα
μελετών και ερευνών που εκπονούνται από τον ΜΣΕ, εκδηλώσεις, νέα και σειρά
εύχρηστων εργαλείων (ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων, help desk, forum κλπ)

▪ Λογαριασμοί σε Social media (Linkedin, Facebook) : Συνδυαστικά με τη διαδικτυακή
πύλη χρησιμοποιούνται ως μέσο προβολής του έργου και των υπηρεσιών που παρέχει
ο ΜΣΕ, αποτελώντας το δίαυλο επικοινωνίας με σχετιζόμενους φορείς και κοινό.

http://www.pde-mse.gr/


Εξατομικευμένη 
Συμβουλευτική 
Υποστήριξη 



Υποστήριξη επιχειρήσεων

• Δωρεάν παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε 
οποιαδήποτε επιχείρηση δραστηριοποιείται 
στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

• Η διαδικασία είναι ανοιχτή καθ’ όλη τη διάρκεια 
του έργου και παρέχεται σε κάθε επιχείρηση που 
χρειάζεται στήριξη, χωρίς κριτήρια αποκλεισμού

• Προηγείται διαγνωστική αναγκών

• Οι υπηρεσίες παρέχονται από το Μηχανισμό ως
έμμεση ενίσχυση και εμπίπτουν στον κανόνα “de 
minimis”



Παρεχόμενες Υπηρεσίες
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Εξατομικευμένες Υπηρεσίες

• Επιχειρηματικός και στρατηγικός σχεδιασμός, ο οποίος επικεντρώνεται 
στα εξής:

• εκπόνηση ενός ολοκληρωμένου επιχειρηματικού σχεδίου
προσαρμοσμένο ανάλογα με τις ανάγκες και τους ειδικότερους 
στόχους της κάθε επιχείρησης

• αξιολόγηση επιχειρηματικών σχεδίων και υποστήριξη στη βελτίωσή 
τους 

• Aνάπτυξη marketing plan (στρατηγική τιμών, στρατηγική διάθεσης, πλάνο 
επικοινωνίας, επιλογή και χρήση μέσων, digital marketing)

• Μελέτη αγοράς, με στόχευση στην αναγνώριση της αγοράς που 
δραστηριοποιείται η επιχείρηση, μέσω της παροχής εξειδικευμένων 
στοιχείων πληροφόρησης
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Εξατομικευμένες Υπηρεσίες

• Υπηρεσίες αναδιοργάνωσης και βελτίωσης λειτουργίας της επιχείρησης
(βελτίωση οργανωτικής δομής, ανασχεδιασμός διαδικασιών, δράσεις 
βελτίωσης λειτουργίας)

• Υπηρεσίες κοστολόγησης υπηρεσιών και προϊόντων

• Αναζήτηση χρηματοδότησης (εξεύρεση χρηματοδότησης μέσω 
χρηματοδοτικών οργανισμών αλλά και αξιοποιώντας τις δράσεις
κρατικών ενισχύσεων που είναι σε ισχύ το διάστημα υποστήριξης της 
επιχείρησης - αναπτυξιακός νόμος, δράσεις ενίσχυσης επιχειρήσεων μέσω 
ΕΣΠΑ κ.α.

• Υποστήριξη δικτύωσης και ανάπτυξη συνεργασιών
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Εξατομικευμένες Υπηρεσίες

• Μέχρι σήμερα έχουμε λάβει πάνω από 130 αιτήσεις και έχουμε ξεκινήσει 
την υποστήριξη άνω των 100 επιχειρήσεων εκ των οποίων 57 από το νομό 
Αιτωλοακαρνανίας

• Επιχειρηματικό σχεδιασμό 45 (Αιτ/νια 19)

• Θέματα Marketing ή/και έρευνας αγοράς 60 (Αιτ/νια 25)

• Αναδιοργάνωση ή/και κοστολόγηση 6 (Αιτ/νια 3)

• Υποστήριξη δικτύωσης και ανάπτυξη συνεργασιών 6 (Αιτ/νια 2)

• Αναζήτηση χρηματοδότησης μεγάλο ενδιαφέρον εν αναμονή δράσεων 
κρατικών ενισχύσεων



Οριζόντιες Υπηρεσίες Ενημέρωσης/Πληροφόρησης



Υποστήριξη επιχειρήσεων

▪ Οι αρμόδιοι Σύμβουλοι του ΜΣΕ 

παρέχουν οριζόντια υποστήριξη σε 

οποιαδήποτε επιχείρηση ή δυνητικό 

επιχειρηματία απευθύνεται στον 

Μηχανισμο Στήριξης 

Επιχειρηματικότητας παρέχοντας 

υποστηρικτικές υπηρεσίες 

προστιθέμενης αξίας μέσω 

οριζόντιων εργαλείων και 

εμπεριστατωμένης πληροφόρησης. 

• Οι υπηρεσίες παρέχονται δια ζώσης, 

μέσω τηλεφώνου, μέσω e-mail, μέσω 

της διαδικτυακής πύλης όπου έχει 

αναρτηθεί το σύνολο των εργαλείων 

και πληροφοριών



Εργαλεία -
Πληροφοριακό Υλικό
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Εργαλεία Ανάπτυξης Επιχειρηματικής Δραστηριότητας 

Ο Μηχανισμός Στήριξης Επιχειρηματικότητας παρέχει στις 
επιχειρήσεις και τους δυνητικούς επενδυτές της Περιφέρειας Δυτικής 
Ελλάδας πληροφόρηση και υλικό για :

• Θεσμικά και κανονιστικά θέματα (ίδρυση επιχειρήσεων, αδειοδότηση, 
μεταβίβαση, φορολογικά θέματα, καλές πρακτικές, ασφαλιστικά, λίστες 
αρμόδιων φορέων κ.α.)

• Θέματα επιχειρηματικού σχεδιασμού (οδηγός, υποδείγματα, εργαλεία)

• Θέματα marketing (οδηγός ανάπτυξης marketing plan, υποδείγματα, 
εργαλεία) 

• Κλαδικά δεδομένα και δεδομένα της αγοράς για τους σημαντικότερους 
κλάδους
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Εργαλεία Ανάπτυξης Επιχειρηματικής Δραστηριότητας 

• Ενημερωτικό υλικό αναφορικά με δράσεις στήριξης της 
επιχειρηματικότητας και χρηματοδοτικά εργαλεία (αναπτυξιακός νόμος, 
δράσεις κρατικών ενισχύσεων, εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης)

• Ρυθμίσεις σε σχέση τη στήριξη ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα (παροχή
κινήτρων, αδειοδοτήσεις, παροχή άδειας παραμονής, μη κανονιστικά
θέματα κ.α.).

• Λίστες συλλογικών φορέων, λίστες συνεργατών

• Οδηγός ανάπτυξης συνεργασιών

• Ενημερωτικό υλικό για τον ΜΣΕ

Το υλικό επικαιροποιείται και συμπληρώνεται διαρκώς με βάση τις ανάγκες 
των επιχειρήσεων και τις εξελίξεις 

Μέχρι σήμερα περισσότερες από 600 επιχειρήσεις και ενδιαφερόμενοι έχουν 
λάβει κάποιο υλικό υποστήριξης



Παρατηρητήριο Επιχειρηματικότητας



Παρατηρητήριο Επιχειρηματικότητας

Για την υποστήριξη της Περιφέρειας 
Δυτικής Ελλάδας στην εφαρμογή της 
Στρατηγικής για την ανάπτυξη  της 
επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας:

▪ θα εκπονηθεί ένας σημαντικός αριθμός 
μελετών και ερευνών στις οποίες  
αποτυπώνονται οι εξελίξεις, οι συνθήκες 
και οι τάσεις του οικονομικού και 
επιχειρηματικού περιβάλλοντος 

▪ θα καταρτιστεί σχέδιο Στρατηγικής για 
την επιχειρηματικότητα
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Παρατηρητήριο Επιχειρηματικότητας - Μελέτες και Έρευνες

• Μελέτη σχετικά με τις συνθήκες και εξελίξεις και τάσεις της αγοράς στην 
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (ετήσια)

• Μελέτες – έρευνες για τα αποτελέσματα από τη λειτουργία των επιχειρήσεων 
(ετήσια)

• Περιοδικές έρευνες συγκυρίας (τριμηνιαία)

• Κλαδικές μελέτες για τους 5 σημαντικότερους κλάδους της Περιφέρειας Δυτικής 
Ελλάδας με έμφαση στους κλάδους της ΠΣΕΕ (όπως Χονδρικό και λιανικό 
εμπόριο, Παραγωγή και μεταποίηση πρωτογενούς τομέα με εστίαση σε 
ελαιόλαδο, κρασί, εσπεριδοειδή και οπωροκηπευτικά, Καταλύματα, Εστίαση)

• Μελέτη προσδιορισμού των κλάδων της τοπικής οικονομίας που παρουσιάζουν 
δυνατότητες εξαγωγικής δραστηριότητας (ετήσια)

• Μελέτη θεσμικών, διαδικαστικών και ειδικών θεμάτων που αφορούν στην 
επιχειρηματικότητα (ετήσια)

• Μελέτες ειδικών θεμάτων επιχειρηματικότητας (προσέλκυση επενδύσεων, 
απασχόλησης, κ.α.)
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Παρατηρητήριο Επιχειρηματικότητας – Σχέδιο Στρατηγικής 
για την επιχειρηματικότητα

Για την υποστήριξη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην εφαρμογή της 
Στρατηγικής για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας, ο 
Μηχανισμός Στήριξης Επιχειρηματικότητας:

▪ Εκπονεί το σχέδιο Στρατηγικής για την επιχειρηματικότητα το οποίο θα 
παρακολουθείται και θα επικαιροποιείται σε ετήσια βάση

▪ παρακολουθεί την υλοποίηση έργων και δράσεων στα πλαίσια της 
Στρατηγικής για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας,

▪ προετοιμάζει εισηγήσεις και προτάσεις σε σχέση με προτεινόμενα μέτρα 
πολιτικής για την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας

▪ Συνολικά στο πλαίσιο του έργου θα εκπονηθούν περί τις 50 μελέτες
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Εν κατακλείδι

• Ο Μηχανισμός Στήριξης Επιχειρηματικότητας εστιάζει στην παροχή

συμβουλευτικής υποστήριξης στις επιχειρήσεις της Περιφέρειας Δυτικής

Ελλάδας, στοχεύοντας στα κάτωθι:

✓ όσο το δυνατόν περισσότερες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, οι

οποίες δυσκολεύονται να αναζητήσουν συμβουλευτική υποστήριξη, να

λάβουν εξατομικευμένη συμβουλευτική υποστήριξη υψηλής

προστιθέμενης αξίας και να βελτιώσουν τη λειτουργία τους

✓ να βοηθήσει μεγαλύτερες επιχειρήσεις και επιχειρήσεις με σημαντική

παρουσία στην τοπική αγορά, οι οποίες απαιτούν πιο εξειδικευμένη

προσέγγιση, να αξιοποιήσουν τις επιχειρηματικές ευκαιρίες που

εμφανίζονται και τις δυνατότητες χρηματοδότησης που παρέχονται

✓ διαρκή παρακολούθηση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και

προσαρμογή των υπηρεσιών στις ανάγκες των επιχειρήσεων

• Ο ΜΣΕ προσβλέπει στη συνεργασία με τους Επαγγελματικούς Φορείς και τα

Επιμελητήρια της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
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Στοιχεία επικοινωνίας

Μπορείτε να 
επικοινωνήσετε με 
τον ΜΣΕ

Τηλέφωνα: 

2641 0 20452

info@pde-mse.gr 

E-mail: 

www.pde-mse.gr

Ηλεκτρονική φόρμα στη διαδικτυακή πύλη

Γραφεία MΣΕ

Αγρίνιο: Μπουκογιάννη 4, Τ.Κ 30131
Πάτρα: Αθηνών και Σαρανταπόρου 1-3, Τ.Κ 262.23
Πύργος: Μητροπολίτου Αντωνίου 49  Τ.Κ 27100

http://www.piraeusbsc.gr/


Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας!


