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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από 

την πανδημία COVID-19 στον Δήμο Πειραιά 

Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων του Δήμου Πειραιά που 

επλήγησαν από την πανδημία COVID-19. Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει 

Κεφάλαιο Κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης το 2019 με ελάχιστο 

ποσό επιχορήγησης τα 1.500,00€ και μέγιστο τα 20.000,00€. 

Δικαιούχοι της ενίσχυσης, ήτοι επιχειρήσεις που δύνανται να τύχουν δημόσιας 

χρηματοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας δράσης, είναι οι Μικρές και Πολύ 

Μικρές Επιχειρήσεις, που νομίμως λειτουργούν στο Δήμο Πειραιά. Οι προϋποθέσεις 

συμμετοχής των επιχειρήσεων περιγράφονται στην Αναλυτική Πρόσκληση της 

Δράσης. 

Σε ποιους απευθύνεται 

Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις, που νομίμως λειτουργούν στο Δήμο Πειραιά. 

Περίοδος υποβολής 

από 16/6/2021 έως 31/8/2021 (ώρα 15:00) 

Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό 

Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) που παρέχει το Υπουργείο Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων στην διεύθυνση www.ependyseis.gr με την ένδειξη: «Ενίσχυση μικρών 

και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στον Δήμο 

Πειραιά». 

Είδος ενίσχυσης 

Επιχορήγηση / Επιδότηση 

Περιοχή εφαρμογής 

Περιφέρεια Αττικής 

 

 

http://www.ependyseis.gr/
https://www.espa.gr/el/Pages/Proclamations.aspx?fs=True&country=True&aid=%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%AE%CE%B3%CE%B7%CF%83%CE%B7%20%2F%20%CE%95%CF%80%CE%B9%CE%B4%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7


2 
 

 

Όροι και προϋποθέσεις 

1. Να δραστηριοποιούνται εντός των ορίων του Δήμου Πειραιά. 

2. Να έχουν κάνει έναρξη πριν την 1/1/2019. 

   3. Να έχουν ως κύριο κωδικό δραστηριότητας ή δραστηριότητα με τα 

μεγαλύτερα έσοδα έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ της δράσης και στον 

οποίο να δραστηριοποιούνται αδιαλείπτως τουλάχιστον από 31/1/2020 και 

έως την ημέρα υποβολής της πρότασης. 

4. Να είναι Πολύ Μικρή ή Μικρή Επιχείρηση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI: ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΜΕ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΜΜΕ 

ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της 

Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, 

των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων. 

5. Κατά το 2019 να απασχολούσαν λιγότερους από 50 εργαζομένους. 

6. Το άθροισμα των εξόδων που προκύπτουν από τις κάτωθι κατηγορίες να 

ισούται ή να είναι μεγαλύτερο των 3.000€: 

 των αγορών εμπορευμάτων χρήσης 

 των αγορών πρώτων υλών και υλικών χρήσης 

 του συνόλου των δαπανών για παροχή υπηρεσιών 

 του συνόλου των ενοικίων που καταβλήθηκαν στην χρήση από   

την επιχείρηση 

 του συνόλου των παροχών σε εργαζομένους (πλην αυτών που   

απασχολήθηκαν σε αγροτικές - βιολογικές δραστηριότητες) 

 του συνόλου των διαφόρων λειτουργικών εξόδων. 

7. Να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του ν.4308/2014. 

8.Να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές 

επιχειρήσεων εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα: Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία 

Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία, Ετερόρρυθμη Εταιρία, ΙΚΕ, 

Ατομική Επιχείρηση, ΝΕΠΑ, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 

4430/2016 ως ισχύει, Συνεταιρισμός, Δικηγορική Εταιρία του άρθρου 49 επ. 

του Ν. 4194/2013, Αστική Εταιρία Δικαστικών Επιμελητών,  

Συμβολαιογραφικές Εταιρίες του Π.Δ 284/1993, Κοινωνία Αστικού Δικαίου, 
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Ναυτικές Εταιρείες, Αστικές Μη Κερδοσκοπικές Εταιρίες (ΑΜΚΕ), 

Σύλλογοι/Σωματεία και Ιδρύματα, εφ όσον ισχύουν σωρευτικά οι εξής 

προϋποθέσεις: (α) να έχουν και επιχειρηματική δραστηριότητα και (β) να 

υπόκεινται σε φόρο, Συμπλοιοκτησία. 

9. Να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 40 

του ν. 4488/2017 (Α΄137) 

10.Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους εντολή ανάκτησης προηγούμενης 

παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης βάση απόφασης ΕΕ ή ΔΕΕ. 

11. Να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις του Καν. ΕΕ1407/2013. 

 

 

Τι χρηματοδοτείται 

Τα ποσά επί των οποίων θα υπολογιστεί το ακριβές ποσό επιχορήγησης προκύπτουν 

από το άθροισμα: 

 των αγορών εμπορευμάτων χρήσης 

 των αγορών πρώτων υλών και υλικών χρήσης 

 του συνόλου των δαπανών για παροχή υπηρεσιών 

 του συνόλου των ενοικίων που καταβλήθηκαν στην χρήση από την 

επιχείρηση 

 του συνόλου των παροχών σε εργαζομένους (πλην αυτών που 

απασχολήθηκαν σε αγροτικές - βιολογικές δραστηριότητες) 

 του συνόλου των διαφόρων λειτουργικών εξόδων. 

Προϋπολογισμός 

€ 7.000.000 

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας 

Ενδιάμεσος Φορέας ΕΠ Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΦΕΠΑΕ) 

Ηλεκτρονική διεύθυνση 

http://www.efepae.gr/ 

Διεύθυνση 

Σεβαστουπόλεως 113, 115 26 Αθήνα 

Τηλ 210 6985210 

Φαξ 210 6985210, 210 6916468 

Κεντρικό Γραφείο Πληροφόρησης ΕΦΕΠΑΕ 

213 0166100 

Τυχόν ερωτήματα θα διατυπώνονται εγγράφως και θα αποστέλλονται με 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην διεύθυνση CovidPiraeus@elanet.gr 

ώρες: 09:00-17:00  

Ιστοσελίδα δημοσίευσης 

https://tinyurl.com/62es6ex3 

 

http://www.efepae.gr/
mailto:CovidPiraeus@elanet.gr
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