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Πειραιάς, 14/07/2022  

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

2η Ημερίδα ενημέρωσης της επιχειρηματικής κοινότητας από το Κέντρο Στήριξης 

Επιχειρηματικότητας Δήμου Πειραιά 

 

Επιτυχώς πραγματοποιήθηκε  η 2η Ημερίδα του Κέντρου Στήριξης Επιχειρηματικότητας του 

Δήμου Πειραιά, την Τετάρτη 13 Ιουλίου 2022, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Εμπορικού & 

Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά. 

Στο πλαίσιο της ημερίδας παρουσιάστηκαν στοιχεία που προέρχονται από την ερευνητική 

δραστηριότητα του Κέντρου και από δευτερογενείς πηγές, καθώς και συμπεράσματα που 

προκύπτουν για την παρούσα κατάσταση της επιχειρηματικότητας στο Δήμο Πειραιά, 

αναλύθηκαν θέματα επιχειρηματικού ενδιαφέροντος και δόθηκε έμφαση στις 

εξατομικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες που προσφέρονται από το Κέντρο. Τέλος, έγινε 

συνοπτική αναφορά στα αποτελέσματα του ενάμιση χρόνου λειτουργίας του Κέντρου.  

Στην εναρκτήρια ομιλία του, ο Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού & Βιώσιμης Ανάπτυξης κ. 

Δημήτρης Καρύδης τόνισε:  «Η στήριξη της επιχειρηματικότητας  στον Πειραιά και ιδιαίτερα 

των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων ήταν και είναι προτεραιότητα για το Δήμο 

Πειραιά και τον Δήμαρχο μας Γιάννη Μώραλη. 

Μέσω της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης και του ΕΣΠΑ, της Περιφέρειας Αττικής 

έχουμε προχωρήσει στη δημιουργία συγκεκριμένων δομών όπως το εργαστήριο 

καινοτομίας Blue Lab, το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας, το Κέντρο Προώθησης 

Νεοφυών Επιχειρήσεων και την Κοινωνία Γνώσης και Καινοτομίας, σε στενή συνεργασία 

με τους παραγωγικούς φορείς της πόλης, τα Επιμελητήρια και το Πανεπιστήμιο Πειραιά. 

Κύριο μέλημα και στόχος μας είναι να στηρίξουμε τις επιχειρήσεις του Πειραιά σε μια εποχή 

με έντονα οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα, όπως κάνουμε με το πρόγραμμα των 7 

εκατ. ευρώ για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που επλήγησαν από τον covid19 και 

ήδη η εκταμίευση των χρημάτων προχωρά, να βοηθήσουμε στην καινοτομία, την 

ανταγωνιστικότητα, τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την αύξηση των θέσεων εργασίας, 

με αιχμή τη Γαλάζια Οικονομία και τη Γαλάζια Ανάπτυξη. 
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Να εκπονήσουμε μελέτες και έρευνες για το παρόν και το μέλλον της οικονομικής εξέλιξης  

του Πειραιά, έτσι ώστε να ληφθούν οι κατάλληλες και αναγκαίες αποφάσεις για την 

αποτελεσματική ενίσχυση της. 

Όλες οι υπηρεσίες του Κ.Σ.Ε. προσφέρονται δωρεάν στους ενδιαφερόμενους και πάνω 

από 650 επιχειρήσεις έχουν ωφεληθεί σημαντικά από το Κέντρο στον ενάμιση χρόνο που 

λειτουργεί. 

Παράλληλα, συνεχίζουμε ένα μεγάλο πρόγραμμα αναπλάσεων στην πόλη μας, όπως στο 

Μικρολίμανο και στην περιοχή του Παπαστράτου, δίνουμε βάρος στον τουρισμό και στις 

ιδιωτικές επενδύσεις. 

Ο Πειραιάς μέρα με την μέρα αλλάζει, διαμορφώνει το μέλλον του, γίνεται ελκυστικός 

προορισμός, αναπτύσσεται οικονομικά, ενισχύει την εξωστρέφεια του, προς όφελος των 

κατοίκων του και ιδιαίτερα των νέων ανθρώπων». 

Στο χαιρετισμό που απηύθυνε ο Πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου 

Πειραιά κ. Βασίλης Κορκίδης, επεσήμανε μεταξύ άλλων : «Το Εμπορικό και Βιομηχανικό 

Επιμελητήριο Πειραιώς, που προωθεί και υποστηρίζει πολιτικές στήριξης του επιχειρείν, 

θεωρεί ότι το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας αποτελεί καινοτόμο δράση για την 

ελληνική τοπική αυτοδιοίκηση, η οποία μπορεί να επιτελέσει έναν αρωγό ρόλο στήριξης 

της επιχειρηματικότητας και της οικονομικής ανάπτυξης της πόλης του Πειραιά. Είναι 

προφανές ότι το Επιμελητήριο θα υποστηρίξει τον Δήμο στην εφαρμογή της Στρατηγικής 

Γαλάζιας Ανάπτυξης και στη χάραξη της στρατηγικής για την επιχειρηματικότητα μέσω της 

εκπόνησης εμπεριστατωμένων μελετών και ερευνών που αποτυπώνουν τις εξελίξεις και τις 

τάσεις της οικονομίας και των επιχειρήσεων του Δήμου Πειραιά». 

Στη σπουδαιότητα του έργου για την τοπική οικονομία αναφέρθηκε στο χαιρετισμό του ο 

Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Ομίλου ICAP CRIF κ. Νικήτας Κωνσταντέλλος 

τονίζοντας: «Το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας, το οποίο λειτουργεί αδιάλειπτα τους 

τελευταίους 21 μήνες, έχει ως κύριο σκοπό την υποστήριξη των επιχειρήσεων του Πειραιά 

με στόχο τη βελτίωση της λειτουργίας τους, την ανάπτυξή τους και την ενίσχυση της 

ανταγωνιστικότητάς τους και κατά συνέπεια την ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας και της 

απασχόλησης. Οι συμβουλευτικές εταιρείες ICAP Αdvisory Α.Ε. και Grant Thornton BS Α.Ε. 

οι οποίες ανέλαβαν, ως ανάδοχος κοινοπραξία, την ανάπτυξη και λειτουργία του Κέντρου 

Στήριξης Επιχειρηματικότητας διαθέτουν πολύχρονη εμπειρία στη διαχείριση και το 

συντονισμό μεγάλων έργων αλλά και στην παροχή υπηρεσιών συμβούλου προς 

επιχειρήσεις και κατά συνέπεια μπορούν να διασφαλίσουν την επιτυχή υλοποίηση αυτού 

του σύνθετου και κρίσιμου για το Δήμο έργο». 
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H Διευθύντρια του Κέντρου κ. Αναστασία Ζαχαράκη, στην ομιλία της ανέλυσε διεξοδικά τις 

υπηρεσίες του Κ.Σ.Ε. και απηύθυνε κάλεσμα στις επιχειρήσεις του Δήμου, να προσέλθουν 

στο Κέντρο προκειμένου να ενημερωθούν για το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών 

του, αλλά και να λάβουν δωρεάν εξατομικευμένη συμβουλευτική υποστήριξη. 

Για τις τάσεις και τις εξελίξεις στο οικονομικό περιβάλλον, αλλά και την επίδρασή τους στο 

Δήμο Πειραιά μίλησε ο Αναπληρωτής Καθηγητής Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας 

ΕΜΠ και επιστημονικός σύμβουλος ΙΟΒΕ κ. Άγγελος Τσακανίκας, ενώ τα συμπεράσματα 

από πρόσφατη  ερευνητική δραστηριότητα του Κέντρου Στήριξης Επιχειρηματικότητας 

αναφορικά με την επιχειρηματικότητα στον Πειραιά ανέλυσε ο Manager ICAP Advisory κ. 

Νίκος Ταβουλάρης.  

Τέλος, θέμα της ομιλίας του Partner Transactional Advisory Services Grant Thornton κ. 

Στέργιου Ντέτσικα αποτέλεσε το επίκαιρο και σημαντικό θέμα του Ψηφιακού 

Μετασχηματισμού των ΜμΕ και των δράσεων  ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας μέσω 

του Ταμείου Ανάκαμψης. 

Την εκδήλωση συντόνισε ο Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού & Βιώσιμης Ανάπτυξης, κ. 

Δημήτρης Καρύδης 

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιά κ. 

Θεόδωρος Καπράλος – ο οποίος απηύθυνε και σύντομο χαιρετισμό και τόνισε τη στήριξη 

του Συλλόγου στο έργο του Κέντρου και την ανάγκη ανάπτυξης της περαιτέρω 

ενημέρωσης και δικτύωσης της επιχειρηματικής κοινότητας, ο Γενικός Γραμματέας του 

Εμπορικού Συλλόγου Πειραιά κ. Γεώργιος Σωτηρίου, ο Πρόεδρος του ΒΙ.ΠΑ. Σχιστού κ. 

Γιάννης Πολυχρονόπουλος, εκπρόσωποι τοπικών επιχειρήσεων, στελέχη της 

Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου. 

Μετά τις ομιλίες ακολούθησε γόνιμος διάλογος και συζήτηση καθώς και δικτύωση των 

συμμετεχόντων.  

 

Περισσότερες πληροφορίες για το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας του 

Δήμου Πειραιά: https://piraeusbsc.gr/ 
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