
Το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας του Δήμου Πειραιά, σας ενημερώνει για 

τις δυνατότητες υποστήριξης της επιχείρησής σας , σας παρουσιάζει τα αποτελέσματα των 

ερευνών και των μελετών που εκπονεί καθώς και τις νέες δράσεις ενίσχυσης των 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων. 

Eκδήλωση - Παρουσίαση της Νέας Δράσης Ενίσχυσης των Επιχειρήσεων του 
Δήμου Πειραιά που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19

Στις 23 Ιουνίου του 2021 πραγματοποιήθηκε παρουσίαση της δράσης «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών 
Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στον Δήμο Πειραιά» στα γραφεία του Κέντρου Στήριξης 
Επιχειρηματικότητας. 
Στην παρουσίαση παρευρέθηκαν  η Αντιπεριφερειάρχης Πειραιά κα Σταυρούλα Αντωνάκου,  ο Αντιδήμαρχος 
Προγραμματισμού και Ανάπτυξης κ. Δημήτρης Καρύδης, ο Πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού 
Επιμελητηρίου Πειραιά κ. Βασίλης Κορκίδης, ο Πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Πειραιά κ. Γιάννης 
Βουτσινάς, ο Πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά κ. Γιώργος Παπαμανώλης, ο Αντιπρόεδρος του 
Ναυτικού Επιμελητηρίου Πειραιά κ.  Γεώργιος Αλεξανδράτος, ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιά κ. 
Θοδωρής Καπράλος, ο εκπρόσωπος του Προέδρου του Βιομηχανικού Πάρκου Σχιστού κ. Πολυχρονόπουλου, κ. 
Βασίλειος Δρίκος και στελέχη του Δήμου.
Η δράση αφορά στην ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων του Δήμου που επλήγησαν από την 
πανδημία, με τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης. Η συνολική δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε  7.000.000 ευρώ 
και συγχρηματοδοτείται με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης - ΕΤΠΑ). Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει κεφάλαιο κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της 
επιχείρησης το 2019 με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 1.500€ και μέγιστο τα 20.000€ και δικαιούχοι είναι οι μικρές 
και πολύ μικρές επιχειρήσεις, που νομίμως λειτουργούν στον Δήμο Πειραιά. 

Δείτε ΕΔΩ το σχετικό Δελτίου Τύπου.

Αποτελέσματα της 2η έρευνας συγκυρίας 

Ολοκληρώθηκε η 2η έρευνα παρακολούθησης της συγκυρίας από το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας του 
Δήμου Πειραιά. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με σκοπό την αποτύπωση των εκτιμήσεων των επιχειρήσεων του 
Πειραιά σχετικά με την πορεία της δραστηριότητας τους το 1ο τρίμηνο του έτους 2021, καθώς και των προσδοκιών 
τους για το επόμενο τρίμηνο.
Παρά την εμφανή υποχώρηση -συγκριτικά με την προηγούμενη έρευνα- των προσδοκιών για το παρόν και το άμεσο 
μέλλον, οι επιχειρήσεις εμφανίζουν υψηλότερο επίπεδο αισιοδοξίας σχετικά με την πορεία τους στο μεσοπρόθεσμο 
μέλλον, κρίνοντας προφανώς περιστασιακή την επιδείνωση των συνθηκών της οικονομίας. Ειδικότερα η σχετική 



πλειοψηφία (47,4%) δηλώνει αρκετά αισιόδοξο για το μέλλον της επιχείρησης του.
Αναφορικά με την εκτίμηση για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την επιστροφή στα επίπεδα της 
οικονομίας πριν την πανδημία η συντριπτική πλειοψηφία (64,9%) θεωρεί ότι η επιστροφή στην «κανονικότητα» θα 
πραγματοποιηθεί μετά από ένα χρόνο και περισσότερο.

Δείτε τα αποτελέσματα της μελέτης ΕΔΩ.

Δράσεις Ενίσχυσης Επιχειρήσεων  

Επανεκκίνηση εστίασης
Η Δράση στοχεύει στην επιχορήγηση ΜμΕ και Μεγάλων Επιχειρήσεων του κλάδου της εστίασης για τη στήριξη μετά 
την επανεκκίνηση της λειτουργίας τους με την προμήθεια πρώτων υλών απαραίτητων για τη λειτουργία τους.
Σε κάθε επιχείρηση με διακριτό ΑΦΜ θα αποδίδεται συνολική μη επιστρεπτέα επιχορήγηση υπό μορφή κεφαλαίου 
κίνησης που δύναται να ανέλθει κατά μέγιστο σε ποσοστό 7% του ετησίου κύκλου εργασιών έτους 2019.
Ημερομηνία Λήξης Ηλεκτρονικής Υποβολής: Παρασκευή 30/7/ 2021 και ώρα 15:00

Επιδότηση κεφαλαίου κίνησης πληττόμενων από την πανδημία τουριστικών επιχειρήσεων φιλοξενίας
Η Δράση στοχεύει στη στήριξη της λειτουργίας των επιχειρήσεων του τουριστικού κλάδου μετά την επανεκκίνηση της 
λειτουργίας τους και ενόψει της επίσημης έναρξης της τουριστικής δραστηριότητας για το 2021.
Σε κάθε επιχείρηση θα αποδίδεται συνολική μη επιστρεπτέα επιχορήγηση υπό μορφή κεφαλαίου κίνησης, που 
δύναται να ανέλθει κατά μέγιστο σε ποσοστό 5% για τις επιχειρήσεις με επιλέξιμο ΚΑΔ στην κατηγορία 55 και 
2,5% για επιχειρήσεις με άλλον επιλέξιμο ΚΑΔ του ετησίου Κύκλου Εργασιών του έτους 2019.
Μέγιστο ποσοστό επιδότησης 400.000 ευρώ.

Ημερομηνία Λήξης Ηλεκτρονικής Υποβολής: Τετάρτη 29/9/2021 και ώρα 17:00

Δείτε περισσότερα ΕΔΩ.

Πλατφόρμα εξωδικαστικού συμβιβασμού
Άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα του νέου εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών. Σύμφωνα με την 
ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών, μέσω της πλατφόρμας, οι οφειλέτες μπορούν – για πρώτη φορά – να 
διευθετήσουν συνολικά, πλήρως εξωδικαστικά και σε έως 240 δόσεις, όλες τις οφειλές τους προς το Δημόσιο και 
τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.

Δείτε περισσότερα ΕΔΩ.

Αν είστε μικρομεσαία επιχείρηση και δραστηριοποιείστε στο Δήμο Πειραιά επικοινωνήστε μαζί μας στο 
2114182013 ή στο info@piraeusbsc.gr  για να μάθετε περισσότερα σχετικά τις δράσεις ενίσχυσης που είναι σε 
ισχύ και τις δυνατότητες στήριξης από το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας.

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.


