
 

Ο Μηχανισμός Στήριξης Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας, σας ενημερώνει για τις εκδηλώσεις που διοργάνωσε ή συμμετείχε και

για τα αποτελέσματα από την έρευνα συγκυρίας

1ο Workshop από τον ΜΣΕ για το Νέο Αναπτυξιακό Νόμο, στην Πάτρα
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το 1ο Workshop του Μηχανισμού Στήριξης Επιχειρηματικότητας της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας την Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου 2022 σε αίθουσα του Μητροπολιτικού Κολλεγίου
Πατρών.
Η εκδήλωση του Μηχανισμού Στήριξης Επιχειρηματικότητας είχε ενημερωτικό και διαδραστικό χαρακτήρα, ενώ
παράλληλα υποστηρίχθηκε ενεργά από το σύνολο των παρευρισκομένων οι οποίοι θέλησαν να ενημερωθούν για
τον Νέο Αναπτυξιακό Νόμο (Ν. 4887/2022 «Αναπτυξιακός Νόμος – Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη»). Την παρουσίαση
του workshop πραγματοποίησε η κα Αναστασία Ζαχαράκη Αναπληρώτρια - Υπεύθυνη του έργου.

Περισσότερες πληροφορίες για τη διεξαγωγή της εκδήλωσης, μπορείτε να βρείτε εδώ

 

 

Συμμετοχή του ΜΣΕ στην Αγροτική Περιφερειακή Έκθεση Αιτωλοακαρνανίας
Με μεγάλη συμμετοχή επιχειρήσεων και φορέων ολοκληρώθηκε η 1η Αγροτική Περιφερειακή Έκθεση
Αιτωλοακαρνανίας που πραγματοποιήθηκε στο Κεφαλόβρυσο Αιτωλικού από τις 30 Σεπτεμβρίου έως και τις 2
Οκτωβρίου. Η Έκθεση φιλοδοξεί να γίνει θεσμός ώστε να αποτελέσει εργαλείο ανάπτυξης και υποστήριξης των
επαγγελματιών της περιοχής και όχι μόνο.
Ο Μηχανισμός Στήριξης Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας συμμετείχε στην Έκθεση με δικό
του περίπτερο στο οποίο φιλοξενήθηκαν επιχειρήσεις που έχουν ήδη λάβει εξατομικευμένες συμβουλευτικές
υπηρεσίες από τον ΜΣΕ και που δραστηροποιούνται, κυρίως, στον πρωτογενή τομέα.

Περισσότερες πληροφορίες για την εκδήλωση, μπορείτε να βρείτε εδώ

 

 Συμμετοχή του Μηχανισμού Στήριξης Επιχειρηματικότητας στο TEDxPatras  

https://www.pde-mse.gr/%ce%bc%ce%b5-%ce%bc%ce%b5%ce%b3%ce%ac%ce%bb%ce%b7-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84%cf%85%cf%87%ce%af%ce%b1-%cf%80%cf%81%ce%b1%ce%b3%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%bf%cf%80%ce%bf%ce%b9%ce%ae%ce%b8%ce%b7%ce%ba%ce%b5/
https://www.pde-mse.gr/o%ce%bb%ce%bf%ce%ba%ce%bb%ce%b7%cf%81%cf%8e%ce%b8%ce%b7%ce%ba%ce%b5-%ce%bc%ce%b5-%cf%80%ce%bb%ce%ae%ce%b8%ce%bf%cf%82-%ce%ba%cf%8c%cf%83%ce%bc%ce%bf%cf%85-%ce%b7-%ce%b1%ce%b3%cf%81%ce%bf%cf%84%ce%b9/
https://2022.tedxpatras.com/


Ο Μηχανισμός Στήριξης Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας συμμετείχε στη φετινή
“Μεταμόρφωση” / “Metamorphosis” στo TEDx Patras 2022, το Σάββατο 8 Οκτωβρίου, στο Συνεδριακό και
Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών ως event partner. Τα στελέχη του Μηχανισμού υποδέχτηκαν κοινό
και επιχειρήσεις στο Community and Innovation Alley του TEDx, για να τους ενημερώσουν για τις δυνατότητες
εξατομικευμένης συμβουλευτικής υποστήριξης που παρέχει ο ΜΣΕ στις επιχειρήσεις που δραστηροποιούνται στην
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Περισσότερες πληροφορίες για την εκδήλωση, μπορείτε να βρείτε εδώ

 

 

Διεξαγωγή τριών workshops από τον Μηχανισμό Στήριξης Επιχειρηματικότητας
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σε Πάτρα, Πύργο και Αγρίνιο
O Μηχανισμός Στήριξης Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας διοργάνωσε τρία workshops το
τελευταίο δεκαήμερο του Οκτωβρίου στα Επιμελητήρια Αχαΐας, Ηλείας και Αιτωλοακαρνανίας.
Αρχικά τα στελέχη του ΜΣΕ παρουσίασαν στην Πάτρα στις 21 Οκτωβρίου στο Επιμελητήριο Αχαΐας workshop με
θέμα «Δυνατότητες χρηματοδότησης και λοιπές δράσεις του Ταμείου Ανάκαμψης». Στη συνέχεια
ακολούθησαν δυο workshops στις 24 Οκτωβρίου στο Επιμελητήριο Ηλείας και στις 26 Οκτωβρίου στο
Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας που αφορούσαν τόσο τον Νέο Αναπτυξιακό Νόμο όσο και τις δυνατότητες
χρηματοδότησης και τις λοιπές δράσεις του Ταμείου Ανάκαμψης.

Περισσότερες πληροφορίες για την εκδήλωση, μπορείτε να βρείτε εδώ

 

 

 

Αποτελέσματα 5ης έρευνας συγκυρίας
Ολοκληρώθηκε η 5η έρευνα παρακολούθησης της συγκυρίας από τον Μηχανισμό Στήριξης Επιχειρηματικότητας. 
Η έρευνα εστιάζει στην ανάλυση και σύγκριση (σε συνέχεια των προηγούμενων ερευνών) των εκτιμήσεων των
επιχειρήσεων σχετικά με την πορεία της δραστηριότητας τους το 2ο τρίμηνο του 2022 και των προσδοκιών τους
για το 3ο τρίμηνο του 2022.
Στο πλαίσιο αυτό, η πλειοψηφία των συμμετεχόντων στην έρευνα χαρακτηρίζει αυξημένη την επιχειρηματική τους
δραστηριότητα σε όρους αξίας πωλήσεων το 2ο τρίμηνο του 2022, με συνέπεια το σχετικό ισοζύγιο απαντήσεων
να διαμορφώνεται σε αισθητά θετικά επίπεδα. Παρόμοια εικόνα εμφανίζουν και οι προσδοκίες για το επόμενο
τρίμηνο καθώς δείχνουν το αίσθημα αισιοδοξίας που διακατέχει τις επιχειρήσεις να συνεχίζεται, διαμορφώνοντας
το σχετικό ισοζύγιο σε ηπιότερα θετικά επίπεδα.
Αναφορικά με τον βαθμό αισιοδοξίας για το μέλλον των επιχειρήσεών τους, η πλειοψηφία των συμμετεχόντων
(52,3%) επέλεξε την επιλογή «Αρκετά αισιόδοξος», ενώ το 23% επέλεξε την επιλογή «Λίγο αισιόδοξος». Θα
πρέπει να τονιστεί ότι παρατηρείται μια αντιστροφή των απαντήσεων μεταξύ των δυο παραπάνω κατηγοριών από
τις τρεις προηγούμενες έρευνες, δείγμα της αισιοδοξίας που διακατέχει τις επιχειρήσεις.
Η πλειοψηφία των επιχειρήσεων θεωρεί ως μεγαλύτερους κινδύνους για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας
το επόμενο 12μηνο τις Ευμετάβλητες τιμές της ενέργειας και τη Γεωπολιτική αβεβαιότητα - Πολεμικές συγκρούσεις
με κοντινά ποσοστά (30,4% και 30,1%). Τρίτη δημοφιλέστερη απάντηση είναι η Πανδημία του Covid-19 με
ποσοστό 22,6% των απαντήσεων.

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.

 

 
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

https://www.pde-mse.gr/%ce%b4%cf%85%ce%bd%ce%b1%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%bf%cf%85%cf%83%ce%af%ce%b1-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%bc%cf%83%ce%b5-%cf%83%cf%84%ce%bf-tedxpatras/
https://www.pde-mse.gr/%cf%83%ce%b7%ce%bc%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%cf%83%cf%85%ce%bc%ce%bc%ce%b5%cf%84%ce%bf%cf%87%ce%ae-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%87%ce%b5%ce%b9%cf%81%ce%ae%cf%83%ce%b5%cf%89%ce%bd-%cf%83%cf%84/
https://www.pde-mse.gr/app/uploads/2022/11/%CE%91%CF%80%CE%BF%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%AD%CF%83%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-5%CE%B7%CF%82-%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%88%CF%81%CE%B5%CF%85%CE%BD%CE%B1%CF%82-%CE%A3%CF%85%CE%B3%CE%BA%CF%85%CF%81%CE%AF%CE%B1%CF%82.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
mailto:info@pde-mse.gr
mailto: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.  

mailto:info@pde-mse.gr
mailto:patra@pde-mse.gr
mailto:info@pde-mse.gr
mailto:pirgos@pde-mse.gr
mailto:info@pde-mse.gr?subject=Please%20unscribe%20my%20email%20from%20your%20List

