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23 Νοεμβρίου 2022 
 

Θέμα: Πρόσκληση για συμμετοχή σε διαδικτυακό εργαστήριο στο πλαίσιο του έργου «Ωρίμανση και 
εξειδίκευση δράσεων για την μεγέθυνση και ανταγωνιστικότητα» για τη διαμόρφωση παρεμβάσεων 
ειδικού περιφερειακού ενδιαφέροντος προς χρηματοδότηση από το πρόγραμμα 
«Ανταγωνιστικότητα» 

 

Αγαπητή κυρία / Αγαπητέ κύριε, 

Μια από τις στρατηγικές προτεραιότητες του προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα», αποτελεί η ανάδειξη 
της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας στην Περιφέρεια, μέσω της ανάπτυξης δραστηριοτήτων 
προστιθέμενης αξίας που είναι κρίσιμες για την τοπική οικονομία όπως οργανωτικές προσαρμογές, 
λειτουργικές αλλαγές, προώθηση επιχειρηματικών διασυνδέσεων για τη δημιουργία συνεργατικών 
σχηματισμών, διαπεριφερειακές συνεργασίες-παρεμβάσεις, καθώς και αναβάθμιση των δεξιοτήτων για 
τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ΜμΕ σε περιφερειακό επίπεδο. 

Στο πλαίσιο αυτό, η Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας του ΣΕΒ, σε συνεργασία με την ομάδα συμβούλων 
Deloitte-REMACO, στο πλαίσιο της μελέτης με τίτλο «Ωρίμανση και Εξειδίκευση δράσεων για τη 
μεγέθυνση και ανταγωνιστικότητα», σας προσκαλούν στο διαδικτυακό εργαστήριο για την ανάδειξη 
των βασικών θεμάτων της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας στην Περιφέρεια. 

Αντικείμενο του εργαστηρίου θα είναι, η παρουσίαση του περιβάλλοντος της μικρομεσαίας 
επιχειρηματικότητας των Περιφερειών Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας αντίστοιχα, αναφορικά με 
τις βασικές ανάγκες και προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο επιχειρηματικός κλάδος, καθώς και η 
τοποθέτηση των εκπροσώπων των φορέων, βάσει της εμπειρίας τους, στο πλαίσιο της διαβούλευσης 
κατά τη διάρκεια της διαδικτυακής συνάντησης. 

Το αποτέλεσμα της ανωτέρω διαβούλευσης θα συνεισφέρει στη διαμόρφωση παρεμβάσεων ειδικού 
περιφερειακού ενδιαφέροντος οι οποίες δύναται να χρηματοδοτηθούν από τον προϋπολογισμό του 
προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» με στόχο την ανάπτυξη της μεγέθυνσης και της 
ανταγωνιστικότητας των ΜμΕ στις Περιφέρειες της χώρας, δρώντας συμπληρωματικά ως προς τα ΠεΠ. 

Η διενέργεια του εργαστηρίου θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά την Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2022, στις 
12:00-14:00.  

Η συμμετοχή των ενδιαφερομένων κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς θα επικυρώσει συμπεράσματα 
που θα εξαχθούν από τις δράσεις για την ανάπτυξη, μεγέθυνση και ανταγωνιστικότητα των ΜμΕ σε 
περιφερειακό επίπεδο. Υπό το πρίσμα αυτό, παρακαλούμε για την επιβεβαίωση της συμμετοχής σας 

ορίζοντας τον εκπρόσωπο του φορέα σας, στο e-mail: glaskou@deloitte.gr , ώστε στη συνέχεια να σας 
αποσταλεί ο ηλεκτρονικός σύνδεσμος συμμετοχής (link). 
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Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση σχετικά με το περιεχόμενο των εργαστηρίων, μπορείτε να 
επικοινωνήσετε ηλεκτρονικά με τα στελέχη: κα Χριστίνα Καππάτου (ckappatou@deloitte.gr) και κα 
Γεωργία Λάσκου (glaskou@deloitte.gr). 

 

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συμμετοχή σας. 

Με εκτίμηση, 

Η ομάδα έργου Deloitte - Remaco 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
 

• Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων – 
Ηπείρου 

• Εκπρόσωποι επιχειρήσεων   

• Επιμελητήριο Αρκαδίας 

• Επιμελητήριο Αχαΐας 

• ΕΥΔ ΕΠ Δυτικής Ελλάδας 

• ΕΥΔ ΕΠ Πελοποννήσου 

• Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 

• Περιφέρεια Πελοποννήσου 

• Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας (ΣΕΒΠΕΔΕ)  
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