
Το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας του Δήμου Πειραιά, σας ενημερώνει για 
τις δυνατότητες υποστήριξης της επιχείρησής σας και σας παρουσιάζει τα αποτελέσματα 

των ερευνών και των μελετών που εκπονεί.

 

Εκδήλωση - Παρουσίαση της Δράσης e-Λιανικό
Την Τετάρτη 3 Μαρτίου του 2021 πραγματοποιήθηκε συζήτηση - παρουσίαση των υπηρεσιών του Κέντρου
Στήριξης Επιχειρηματικότητας του Δήμου Πειραιά και της δράσης e-Λιανικό στα γραφεία του Κέντρου.
Στην παρουσίαση συμμετείχε ο Δήμαρχος του Δήμου Πειραιά κ. Γιάννης Μώραλης, ο Αντιδήμαρχος
Προγραμματισμού και Ανάπτυξης κ. Δημήτρης Καρύδης, καθώς επίσης και στελέχη των επιμελητηρίων του
Δήμου, ο κ. Βασίλης Κορκίδης, πρόεδρος του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά, ο κ. Θεόδωρος
Καπράλος, πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιά, ο κ. Γιάννης Βουτσινάς, πρόεδρος Επαγγελματικού
Πειραιά και ο κ. Γιώργος Παπαμανώλης, αντιπρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά.

Στο πλαίσιο της συζήτησης παρουσιάστηκαν οι δυνατότητες ενίσχυσης της νέας δράσης e-Λιανικό, για τη
δημιουργία ή την αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος, οι δικαιούχοι της Δράσης, οι προϋποθέσεις συμμετοχής,
οι επιλέξιμες δαπάνες και η διαδικασία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, από την κα Ζαχαράκη Αναστασία
εκπρόσωπο του Κέντρου Στήριξης Επιχειρηματικότητας του Δήμου Πειραιά.

Δείτε ΕΔΩ το σχετικό Δελτίου Τύπου.

 

 Αποτελέσματα της 1η έρευνας συγκυρίας
Ολοκληρώθηκε η 1η έρευνα παρακολούθησης της συγκυρίας από το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας
του Δήμου Πειραιά. Η έρευνα εστιάζει στην ανάλυση των εκτιμήσεων και των προσδοκιών των επιχειρήσεων του
Δήμου Πειραιά σχετικά με την πορεία της δραστηριότητας τους τόσο κατά το 4ο τρίμηνο του 2020 όσο και κατά το 1ο
τρίμηνο του 2021.

Οι επιπτώσεις της πανδημίας έχουν επηρεάσει τις εκτιμήσεις και τις προσδοκίες των επιχειρήσεων του Δήμου
Πειραιά με εμφανή την σφοδρή επιδείνωση του επιχειρηματικού κλίματος. Ως σημαντικότερη επίπτωση της
πανδημίας στην επιχείρηση τους οι περισσότεροι συμμετέχοντες (61,8%) δηλώσαν τη μείωση του κύκλου
εργασιών γεγονός που δικαιολογείται από την παρατεταμένη αναστολή λειτουργίας πολλών δραστηριοτήτων της
οικονομίας καθ’ όλη την διάρκεια του τελευταίου έτους (2020) και την επακόλουθη μείωση της αγοραστικής δύναμης.
Ακολουθεί με ποσοστό 47,5% η έλλειψη ρευστότητας και η αδυναμία πρόσβασης σε νέους πελάτες (25,6%).

2 στις 3 επιχειρήσεις δήλωσαν ότι αξιοποιήσαν κάποιο από τα μέτρα της πολιτείας για την στήριξη των επιχειρήσεων
απέναντι στις δυσμενείς συνθήκες που επέφερε η πανδημία με δημοφιλέστερη απάντηση τη λήψη ενίσχυσης μέσω
του προγράμματος Επιστρεπτέας Προκαταβολής.
 
Δείτε τα αποτελέσματα της μελέτης ΕΔΩ.

 

https://piraeusbsc.gr/paroysiasi-ypiresion-toy-kentroy-stirixis-epicheirimatikotitas-toy-dimoy-peiraia-gia-ti-drasi-e-lianiko/
https://piraeusbsc.gr/vivliothiki/apotelesmata-meleton-ereynon/
https://piraeusbsc.gr/vivliothiki/apotelesmata-meleton-ereynon/


 

Νέο Πρόγραμμα επιδότησης για την εστίαση
Νέο πρόγραμμα επιδότησης με την μορφή κεφαλαίων κίνησης για τις επιχειρήσεις της εστίασης που καταγράφουν
μείωση τζίρου προκειται να δημοσιευθεί το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. 
Το πρόγραμμα θα χρηματοδοτηθεί μέσω του ΕΣΠΑ με στόχο τη στήριξη των επιχειρήσεων όταν έρθει η ώρα να
επαναλειτουργήσουν.
Αν είστε επιχείρηση στον χώρο της εστίασης και δραστηριοποιείστε στο Δήμο Πειραιά επικοινωνήστε μαζί μας στο
2114182013 ή στο info@piraeusbsc.gr  για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις δυνατότητες στήριξης από το
Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας.

 

 

Ωφελούμενοι και αποτελέσματα
Μέχρι σήμερα:

Το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας έχει ενημερώσει / παρέχει πληροφοριακό υλικό σε πάνω 
από 100 επιχειρήσεις, παρέχοντας παράλληλα εξειδικευμένη υποστήριξη σε περισσότερες από 

 40 υφιστάμενες επιχειρήσεις του Δήμου Πειραιά.
Το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας εκπονεί και ανανεώνει σημαντικό αριθμό μελετών και
ερευνών σχετικά με την επιχειρηματικότητα στον Πειραιά.

 

 
Eπισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας  & ακολουθήστε μας στη σελίδα μας στο Facebook  για να
ενημερώνεστε πρώτοι για τις υπηρεσίες, τις μελέτες και τις εκδηλώσεις του Κέντρου Στήριξης
Επιχειρηματικότητας του Δήμου Πειραιά.

 

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