
 

 
 
 
 
 
 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Πειραιάς, 01/11/2021 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Ανοικτή Πρόσκληση Συμμετοχής Επιχειρήσεων στο έργο «Δράσεις 

Προώθησης της Επιχειρηματικότητας Νεοφυών Επιχειρήσεων στον Δήμο 

Πειραιά» 

Το «Κέντρο Προώθησης Νεοφυών Επιχειρήσεων Δήμου Πειραιά» καλεί τους 

ενδιαφερόμενους επιχειρηματίες ή εν δυνάμει επιχειρηματίες να υποβάλουν αίτηση υπαγωγής 

στήριξης στις «Δράσεις Προώθησης της Επιχειρηματικότητας Νεοφυών Επιχειρήσεων στο 

Δήμο Πειραιά».  

Το έργο «Δράσεις Προώθησης της Επιχειρηματικότητας Νεοφυών Επιχειρήσεων στον Δήμο 

Πειραιά» αποτελεί μία ακόμα καινοτόμα πρωτοβουλία του Δήμου Πειραιά, o οποίος στηρίζει 

την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα για την τόνωση της τοπικής οικονομίας.  Το έργο, το 

οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο της ΟΧΕ/ΒΑΑ για τη Στρατηγική της Γαλάζιας Ανάπτυξης του 

Δήμου Πειραιά,  έχει διάρκεια τριάντα (30) μηνών και συγχρηματοδοτείται από εθνικούς και 

κοινοτικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική» 2014-2020 του ΕΣΠΑ. 

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 3.932.660 ευρώ και ο ανάδοχος του 

έργου είναι η εταιρεία ΑΠΟΨΗ Α.Ε  σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πειραιά. 

Στα πλαίσια του έργου συστήθηκε και στελεχώθηκε από τον Ιούλιο του 2021, το «Κέντρο 

Προώθησης Νεοφυών Επιχειρήσεων Δήμου Πειραιά».  Σκοπός του είναι να αποτελέσει έναν 

μόνιμο θεσμό στήριξης της νεοφυούς επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας στην πόλη του 

Πειραιά, δίδοντας έμφαση στους κλάδους της Γαλάζιας Οικονομίας και παρέχοντας δωρεάν 

υπηρεσίες εξατομικευμένης υποστήριξης και συμβουλευτικής σε επιχειρήσεις ή νεοφυή 

επιχειρηματικά σχήματα.  

 Το «Κέντρο Προώθησης Νεοφυών Επιχειρήσεων του Δήμου Πειραιά», βρίσκεται επί της 

οδού Παν. Βλαχάκου 38-40 και μέσω της δημοσίευσης της παρούσας πρόσκλησής του, καλεί 

νέες ή υπό σύσταση επιχειρήσεις να ενταχθούν στο έργο υποβάλλοντας σχετική αίτηση. Με την 

ένταξη τους στο έργο, οι ωφελούμενες υπό σύσταση ή υφιστάμενες επιχειρήσεις δύναται να 

λάβουν ΔΩΡΕΑΝ ένα πλέγμα δράσεων που αφορούν: 

1. Δωρεάν Παροχή Ψηφιοποιημένου Εργαλείου Διάγνωσης Αναγκών και οριζόντιας 

πληροφόρησης σε ευρύ φάσμα θεμάτων για την ανάπτυξη της καινοτομίας. 
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2. Δωρεάν εξατομικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες όπου η επιλεγμένη επιχείρηση 

επιλέγει βάσει των πραγματικών αναγκών της και σε συνεννόηση με τον μέντορά της, τις 

υπηρεσίες των εργαλείων που επιθυμεί για να αναπτυχθεί η καινοτόμος ιδέα της, να 

παραχθεί ένα καινοτόμο προϊόν /υπηρεσία ή διαδικασία ή/και να στηριχθεί η υπό σύσταση 

νεοφυής επιχείρηση. 

3. Συμβουλευτική υποστήριξη για τη χρηματοδότηση των νέων ή υφιστάμενων 

επιχειρήσεων καινοτομίας, διασύνδεση με δυνητικούς χρηματοδότες και υλοποίηση 

ενεργειών μόχλευσης δυνητικών χρηματοδοτικών πόρων. 

4. Δικτύωση/Διασύνδεση συμμετεχόντων με αντίστοιχες δομές του εξωτερικού και με τη 

διεθνή επενδυτική/επιχειρηματική κοινότητα. 

5. Υποστήριξη επιλεγμένων υπό σύσταση νεοφυών επιχειρήσεων με τη ΔΩΡΕΑΝ παροχή 

φιλοξενίας και χρήσης γραφείων στον «συνεργατικό χώρο φιλοξενίας» του Κέντρου. 

6. Παροχή υπηρεσιών αξιοποίησης προηγμένου τεχνολογικού εξοπλισμού για επιλεγμένες 

νεοφυείς επιχειρήσεις. 

Συνολικά στο έργο προβλέπεται να λάβουν ΔΩΡΕΑΝ υποστήριξη κατ’ ελάχιστον 180 

επιχειρήσεις εκ των οποίων κατ’ ελάχιστον 100 επιχειρήσεις θα είναι υφιστάμενες και 80 υπό 

σύσταση επιχειρήσεις.  

Διαδικασία και προϋποθέσεις ένταξης επιχειρήσεων ή επιχειρηματικών σχημάτων στο έργο 

Η υποβολή των αιτήσεων θα παραμείνει ανοιχτή καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας του 

έργου και έως την εξάντληση των διαθέσιμων πόρων.  

Η πρόσκληση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι διαθέσιμα από την ιστοσελίδα του 

έργου: https://startup-piraeus.gr/ 

Στη δράση μπορούν να συμμετέχουν όλες οι επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής ανεξαρτήτως 

κλάδου ή οικονομικής δραστηριότητας εφόσον ικανοποιούν όλα τα συγκεκριμένα κριτήρια 

επιλεξιμότητας τα οποία αναπτύσσονται στην παράγραφο 3 της ανοικτής πρόσκλησης.  

Οι αιτήσεις θα εξεταστούν με σειρά προτεραιότητας, όπως επιβεβαιώνεται από τα στοιχεία  

υποβολής της αίτησης λήψης στήριξης (αύξων αριθμός, ημερομηνία, ώρα υποβολής).  

Η υποβολή της αίτησης μπορεί να πραγματοποιηθεί με τους παρακάτω τρόπους: 
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• Με ηλεκτρονική υποβολή: 

Συμπλήρωση της αίτησης ηλεκτρονικά με εγγραφή του αιτούντα φορέα στον σχετικό σύνδεσμο 

από την ιστοσελίδα του έργου: Υποβολή αίτησης - Κέντρο Προώθησης Νεοφυών Επιχειρήσεων 
Δήμου Πειραιά (startup-piraeus.gr)  και επισύναψη των σχετικών δικαιολογητικών  

• Με αποστολή ηλεκτρονικά του εντύπου της αίτησης και των δικαιολογητικών της   

Συμπλήρωση ηλεκτρονικά ή μη της αίτησης και των δικαιολογητικών της και αποστολή όλων 

των απαιτούμενων σκαναρισμένων εντύπων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο e-mail: 

info@startup-piraeus.gr 

• Με κατάθεση της αίτησής της ταχυδρομικώς ή ιδιοχείρως στα γραφεία μας  

Συμπλήρωση χειρόγραφα της αίτησης και των δικαιολογητικών της και κατάθεσης τους ή 

ταχυδρομικής αποστολής τους στη διεύθυνση: Αντ. Παν. Βλαχάκου 38-40, ΤΚ 18545, Υπόψιν 

κκ. Κων/νου Κυριακάκη.  

 

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Κέντρο 

Προώθησης Νεοφυών Επιχειρήσεων Δήμου Πειραιά μέσω: 

• Της ειδικής εφαρμογής υποβολής ερωτημάτων από εγγεγραμμένους χρήστες στην 

ιστοσελίδα της δράσης www.startup-piraeus.gr : https://startup-piraeus.gr/syndesi-eggrafi-

christi/ 

•  Του Ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@startup-piraeus.gr    

• Τηλεφωνικής επικοινωνίας στο 2104629300 εσωτ.: 720, κκ. Κυριακάκη  

• Φυσικής παρουσίας στον χώρο λειτουργίας της δράσης (Αντιπλοιάρχου Παναγιώτη 

Βλαχάκου 38-40, Πειραιάς) κατόπιν ραντεβού τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.  
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