
 

 

                

      ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  

 
Η Τρ. Πειραιώς δίπλα στις start ups και τη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα 

 
 
Η Τράπεζα Πειραιώς συμμετείχε στη βράβευση της start up «Nannuka», που δραστηριοποιείται στο 
πεδίο της αξιολόγησης φροντιστών για οικογένειες, με το βραβείο για τη «Γυναικεία 
Επιχειρηματικότητα», στο πλαίσιο του 1ου διαγωνισμού νεοφυούς επιχειρηματικότητας, στον οποίο 
πήραν μέρος οι εγγεγραμμένες επιχειρήσεις του Εθνικού Μητρώου Νεοφυών Επιχειρήσεων Elevate 
Greece. Η Πειραιώς συμμετέχει ως «Επίσημος Υποστηρικτής» στην συγκεκριμένη πρωτοβουλία του 
υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, που αποτελεί μια «ηλεκτρονική πύλη», μέσω της οποίας 
πιστοποιούνται επισήμως οι νεοφυείς επιχειρήσεις της χώρας.   
 
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 11 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη, παρουσία του 
πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, και ήταν ενταγμένη στις παράλληλες εκδηλώσεις της 85ης ΔΕΘ. 
Στη βράβευση την Τράπεζα Πειραιώς εκπροσώπησε η επικεφαλής του Δικτύου Βορείου Ελλάδος κ. 
Μαρία Μαυροματάκη, ενώ παρών στην εκδήλωση ήταν και ο Ανώτερος Γενικός Διευθυντής της 
Πειραιώς κ. Βασίλης Κουτεντάκης. 
 
Για την Τράπεζα Πειραιώς η ενεργός υποστήριξη τόσο των νεοφυών επιχειρήσεων, όσο και της 
γυναικείας επιχειρηματικότητας, αποτελούν βασικές προτεραιότητες. Κάτι που επιβεβαιώνεται και 
από το γεγονός ότι παραμένει η μοναδική ελληνική τράπεζα που υπέγραψε μέσω του Διευθύνοντος 
Συμβούλου της κ. Χρήστου Μεγάλου τις Αρχές Ενδυνάμωσης των Γυναικών των Ηνωμένων Εθνών. 
Έτσι η Τράπεζα Πειραιώς δεσμεύεται σύμφωνα με επτά αρχές να εργάζεται καθημερινά  για την 
ισότιμη πρόσβαση των γυναικών σε ηγετικές θέσεις, πηγές χρηματοδότησης και επιχειρηματικές 
ευκαιρίες.  
 
Εξάλλου, για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις που είναι γραμμένες στο Εθνικό μητρώο Νεοφυών 
Επιχειρήσεων (Ε.Μ.Ν.Ε Elevate Greece ) και έχουν ενταχθεί στη Δράση για τη «στήριξη Νεοφυών 
Επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου για την αντιμετώπιση της πανδημίας covid-19», η Τράπεζα Πειραιώς 
έχει εξασφαλίσει  πρόσθετη χρηματοδότηση για την κάλυψη είτε επενδυτικών αναγκών, είτε 
κεφαλαίου κίνησης. Πρόκειται για το χρηματοδοτικό εργαλείο «EaSI Πειραιώς Microloan», με την 
παροχή εγγύησης από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (EIF). Το ύψος της χρηματοδότησης μπορεί 
να φτάσει  έως τις 25.000 ευρώ, με ανταγωνιστικό επιτόκιο, χωρίς πρόσθετες εξασφαλίσεις. 
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