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                                                    ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 
Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιά (Ε.Ε.Π.) πληροφορεί τα μέλη του και κάθε 
ενδιαφερόμενο, ότι βρίσκονται σε εξέλιξη τα παρακάτω προγράμματα / δράσεις ενίσχυσης της 
επιχειρηματικότητας: 
 
Α. Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο - Εστίαση - Εκπαίδευση  
 
Σττοοχχεεύύεειι  σσττηηνν  εεννίίσσχχυυσσηη  μμιικκρρώώνν  κκααιι  πποολλύύ  μμιικκρρώώνν  εεππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν  πποουυ  δδρραασσττηηρριιοοπποοιιοούύννττααιι  σσττοο  
λλιιααννιικκόό  εεμμππόόρριιοο,,  σσττηηνν  ππααρροοχχήή  υυππηηρρεεσσιιώώνν  εεσσττίίαασσηηςς  κκααιι  σσττηηνν  ππααρροοχχήή  υυππηηρρεεσσιιώώνν  ιιδδιιωωττιικκήήςς  
εεκκππααίίδδεευυσσηηςς  --  κκοοιιννωωννιικκήήςς  μμέέρριιμμννααςς,,  ππρροοκκεειιμμέέννοουυ  νναα  ααννααββααθθμμίίσσοουυνν  ττηηνν  λλεειιττοουυρργγίίαα  ττοουυςς..    
  
ΕΕννιισσχχύύοοννττααιι  κκααττάά  5500%%  εεππεεννδδυυττιικκάά  σσχχέέδδιιαα  ααππόό  1100..000000  έέωωςς  115500..000000  εευυρρώώ,,  μμιικκρρώώνν  κκααιι  πποολλύύ  
μμιικκρρώώνν  εεππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν,,  οοιι  οοπποοίίεεςς  θθαα  ππρρέέππεειι  ααθθρροοιισσττιικκάά  νναα  έέχχοουυνν  κκλλεείίσσεειι  ττοουυλλάάχχιισσττοονν  33  
δδιιααχχεειιρριισσττιικκέέςς  χχρρήήσσεειιςς  1122μμηηννηηςς  δδιιάάρρκκεειιααςς,,  νναα  δδιιααθθέέττοουυνν  έένναανν  ττοουυλλάάχχιισσττοονν  εεππιιλλέέξξιιμμοο  ΚΚ..ΑΑ..ΔΔ..,,  νναα  
έέχχοουυνν  ττοο  έέττοοςς  πποουυ  ππρροοηηγγεείίττααιι  ττηηςς  υυπποοββοολλήήςς  ττηηςς  ππρρόότταασσηηςς  χχρρηημμααττοοδδόόττηησσηηςς  ττοουυλλάάχχιισσττοονν,,  11  
εεττήήσσιιαα  μμοοννάάδδαα  εερργγαασσίίααςς  ((ΕΕ..ΜΜ..ΕΕ..))  γγιιαα  ττοο  λλιιααννιικκόό  εεμμππόόρριιοο,,  22  ΕΕ..ΜΜ..ΕΕ..  γγιιαα  ττηηνν  εεσσττίίαασσηη  κκααιι  55  
ΕΕ..ΜΜ..ΕΕ..  γγιιαα  ττηηνν  εεκκππααίίδδεευυσσηη  --  κκοοιιννωωννιικκήή  μμέέρριιμμνναα..  
  
ΕΕππιιδδοοττοούύννττααιι  δδααππάάννεεςς  γγιιαα  ππααρρεεμμββάάσσεειιςς  σσεε  κκττήήρριιαα,,  εεγγκκαατταασσττάάσσεειιςς  κκααιι  ππεερριιββάάλλλλοονντταα  χχώώρροο,,  
ππρροομμήήθθεειιαα  μμηηχχααννηημμάάττωωνν  κκααιι  εεξξοοππλλιισσμμοούύ,,  μμεεττααφφοορριικκάά  μμέέσσαα,,  υυππηηρρεεσσίίεεςς  ψψηηφφιιαακκήήςς  ππρροοββοολλήήςς,,  
ππιισσττοοπποοίίηησσηηςς,,  μμεελλεεττώώνν  ––  κκααττάάρρττιισσηηςς  ––  ππααρραακκοολλοούύθθηησσηηςς  ττοουυ  εεππεεννδδυυττιικκοούύ  σσχχεεδδίίοουυ,,  κκααθθώώςς  κκααιι  
δδααππάάννεεςς  μμιισσθθοολλοογγιικκοούύ  κκόόσσττοουυςς  ννέέοουυ  ππρροοσσωωππιικκοούύ..  
  
ΟΟιι  ααιιττήήσσεειιςς  χχρρηημμααττοοδδόόττηησσηηςς  κκααιι  τταα  ααππααιιττοούύμμεενναα  δδιικκααιιοολλοογγηηττιικκάά  υυπποοββάάλλλλοοννττααιι  ηηλλεεκκττρροοννιικκάά  
ααππόό  2277//0022//22001199  έέωωςς  2200//0055//22001199**,,  σσττοο  ΠΠλληηρροοφφοορριιαακκόό  ΣΣύύσσττηημμαα  ΚΚρρααττιικκώώνν  ΕΕννιισσχχύύσσεεωωνν  
((ΠΠ..ΣΣ..ΚΚ..ΕΕ..))  www.ependyseis.gr/miswww.ependyseis.gr/mis..  
  
BB..  ΕΕρργγααλλεειιοοθθήήκκηη  ΑΑννττααγγωωννιισσττιικκόόττηηττααςς  ΜΜιικκρρώώνν  κκααιι  ΠΠοολλύύ  ΜΜιικκρρώώνν  ΕΕππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν  
  
ΣΣττοοχχεεύύεειι  σσττηηνν  εεννίίσσχχυυσσηη  μμιικκρρώώνν  κκααιι  πποολλύύ  μμιικκρρώώνν  εεππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν,,  ππρροοκκεειιμμέέννοουυ  νναα  ααννααββααθθμμίίσσοουυνν  
κκααιι  νναα  ββεελλττιιώώσσοουυνν  ττηηνν  ααννττααγγωωννιισσττιικκήή  ττοουυςς  θθέέσσηη  σσττηηνν  εεσσωωττεερριικκήή  κκααιι  εεξξωωττεερριικκήή  ααγγοορράά,,  
εεππεεννδδύύοοννττααςς  σσττοονν  εεκκσσυυγγχχρροοννιισσμμόό  ττοουυ  ππααρρααγγωωγγιικκοούύ  εεξξοοππλλιισσμμοούύ  ττοουυςς  κκααιι  σσττηηνν  ππιισσττοοπποοίίηησσηη  ττωωνν  
ππρροοϊϊόόννττωωνν  ττοουυςς..  
  
ΕΕννιισσχχύύοοννττααιι  κκααττάά  5500  ––  6655  %%  εεππεεννδδυυττιικκάά  σσχχέέδδιιαα  ααππόό  2200..000000  έέωωςς  220000..000000  εευυρρώώ,,  εεππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν  
πποουυ  δδρραασσττηηρριιοοπποοιιοούύννττααιι  σσττηηνν  ααγγρροοδδιιααττρροοφφήή  //  ββιιοομμηηχχααννίίαα  ττρροοφφίίμμωωνν,,  σσττηηνν  εεννέέρργγεειιαα,,  σσττηηνν  
εεφφοοδδιιαασσττιικκήή  ααλλυυσσίίδδαα,,  σσττιιςς  πποολλιιττιισσττιικκέέςς  κκααιι  δδηημμιιοουυρργγιικκέέςς  ββιιοομμηηχχααννίίεεςς  ((ΠΠ..ΔΔ..ΒΒ..)),,  σσττοο  ππεερριιββάάλλλλοονν,,  
σσττιιςς  ττεεχχννοολλοογγίίεεςς  ππλληηρροοφφοορριικκήήςς  κκααιι  εεππιικκοοιιννωωννίίααςς  ((ΤΤ..ΠΠ..ΕΕ..)),,  σσττηηνν  υυγγεείίαα,,  κκααιι  σστταα  υυλλιικκάά  ––  
κκαατταασσκκεευυέέςς,,  οοιι  οοπποοίίεεςς  θθαα  ππρρέέππεειι  ααθθρροοιισσττιικκάά  νναα  έέχχοουυνν  κκλλεείίσσεειι  ττοουυλλάάχχιισσττοονν  33  δδιιααχχεειιρριισσττιικκέέςς  
χχρρήήσσεειιςς  1122μμηηννηηςς  δδιιάάρρκκεειιααςς,,  νναα  δδιιααθθέέττοουυνν  ττοουυςς  εεππιιλλέέξξιιμμοουυςς  ΚΚ..ΑΑ..ΔΔ..  ττηηςς  εεππέέννδδυυσσηηςς  κκααιι  νναα  έέχχοουυνν  22  
ττοουυλλάάχχιισσττοονν  ΕΕ..ΜΜ..ΕΕ..  εεξξααρρττηημμέέννηηςς  εερργγαασσίίααςς  ππλλήήρροουυςς  ήή  μμεερριικκήήςς  ααππαασσχχόόλληησσηηςς  ττοο  έέττοοςς  πποουυ  
ππρροοηηγγεείίττααιι  ττηηςς  υυπποοββοολλήήςς  ττοουυ  εεππεεννδδυυττιικκοούύ  σσχχεεδδίίοουυ..    
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ΕΕππιιδδοοττοούύννττααιι  δδααππάάννεεςς  γγιιαα  μμηηχχααννήήμμαατταα  --  εεξξοοππλλιισσμμόό,,  ππιισσττοοπποοίίηησσηη  ππρροοϊϊόόννττωωνν  --  υυππηηρρεεσσιιώώνν  --  
δδιιααδδιικκαασσιιώώνν,,  σσυυσσκκεευυαασσίίαα  --  εεττιικκέέτταα  --  bbrraannddiinngg,,  ψψηηφφιιαακκήή  ππρροοββοολλήή,,  σσυυμμββοουυλλεευυττιικκέέςς  υυππηηρρεεσσίίεεςς  --  
ττεεχχννιικκέέςς  μμεελλέέττεεςς,,  μμεεττααφφοορριικκάά  μμέέσσαα,,  μμιισσθθοολλοογγιικκόό  κκόόσσττοοςς  ννέέοουυ  ππρροοσσωωππιικκοούύ..  
      
ΟΟιι  ααιιττήήσσεειιςς  χχρρηημμααττοοδδόόττηησσηηςς  κκααιι  τταα  ααππααιιττοούύμμεενναα  δδιικκααιιοολλοογγηηττιικκάά  υυπποοββάάλλλλοοννττααιι  ηηλλεεκκττρροοννιικκάά  
ααππόό  2200//0022//22001199**  έέωωςς  εεξξααννττλλήήσσεεωωςς  ττοουυ  δδιιααθθέέσσιιμμοουυ  γγιιαα  ττοο  ππρρόόγγρρααμμμμαα  ππρροοϋϋπποολλοογγιισσμμοούύ  ((ττοο  
ααρργγόόττεερροο  1188  μμήήννεεςς  ααππόό  ττηηνν  ααρρχχιικκήή  δδηημμοοσσίίεευυσσηη  ττηηςς  σσχχεεττιικκήήςς  ππρρόόσσκκλληησσηηςς)),,  σσττοο  ΠΠλληηρροοφφοορριιαακκόό  
ΣΣύύσσττηημμαα  ΚΚρρααττιικκώώνν  ΕΕννιισσχχύύσσεεωωνν  ((ΠΠ..ΣΣ..ΚΚ..ΕΕ..))  www.ependyseis.gr/miswww.ependyseis.gr/mis..  
  
ΠΠεερριισσσσόόττεερρεεςς  ππλληηρροοφφοορρίίεεςς  κκααιι  γγιιαα  τταα  22  ππααρρααππάάννωω  ππρροογγρράάμμμμαατταα  //  δδρράάσσεειιςς  μμπποορροούύνν  νναα  
λλααμμββάάννοουυνν  οοιι  εεννδδιιααφφεερρόόμμεεννοοιι,,  σσττηηνν  ιισσττοοσσεελλίίδδαα  ττοουυ  ΕΕππιιμμεελληηττηηρρίίοουυ  www.eep.gov.grwww.eep.gov.gr,,  κκααθθώώςς  κκααιι  
σσττιιςς  ιισσττοοσσεελλίίδδεεςς  www.elanet.grwww.elanet.gr,,  eessppaa..ggrr    κκααιι  wwwwww..aannttaaggoonniissttiikkoottiittaa..ggrr..  
    
ΠΠεειιρρααιιάάςς      1144//0011//22001199                                                                                          ΙΙΩΩΑΑΝΝΝΝΗΗΣΣ  ΓΓΕΕΡΡ..  ΒΒΟΟΥΥΤΤΣΣΙΙΝΝΑΑΣΣ  
                                                                                                                                                                                          ΠΠρρόόεεδδρροοςς  ΕΕ..ΕΕ..ΠΠ..  

  
  
**  ττρροοπποοπποοίίηησσηη  ππρροοθθεεσσμμίίααςς  //  ηημμεερροομμηηννίίααςς                   
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