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Δελτίο Τύπου
Ομιλία του Υπουργού Οικονομικών κ. Χρήστου Σταϊκούρα
στη Διαρκή Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων και στη Διαρκή Επιτροπή
Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής
Το Υπουργείο Οικονομικών συνεχίζει, με συνέπεια, μεθοδικότητα και υπευθυνότητα, να
σχεδιάζει και να υλοποιεί πολιτικές για την αντιμετώπιση των δυσμενών οικονομικών
επιπτώσεων της υγειονομικής κρίσης, με γνώμονα την οικονομική αποτελεσματικότητα και
την κοινωνική ανταποδοτικότητα.
Στο πλαίσιο αυτό, φέρνει σήμερα στη Βουλή προς συζήτηση, το νέο πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ
2», με στόχο, αυτή τη φορά, τη στήριξη των επιχειρήσεων που δοκιμάζονται από τον
οικονομικό αντίκτυπο της πανδημίας του κορονοϊού.
Υπενθυμίζεται ότι η Κυβέρνηση ήδη υλοποιεί, με μεγάλη επιτυχία, το πρόγραμμα ΓΕΦΥΡΑ
για δανειολήπτες, οι οποίοι πλήττονται από τις οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας και
έχουν δάνειο με προσημείωση/υποθήκη στην 1η κατοικία. Ένα επιτυχημένο πρόγραμμα,
αφού ο συνολικός αριθμός των αιτήσεων ξεπέρασε τις 160.000 μέσα σε διάστημα 3 μηνών,
23 φορές υψηλότερος από τον αριθμό των αιτήσεων που υπεβλήθησαν στο προσωρινό
πρόγραμμα της προηγούμενης Κυβέρνησης, το οποίο είχε διάρκεια 13 μήνες.
Το συνολικό ποσό της κρατικής επιδότησης που θα έχει καταβληθεί – μέχρι αύριο – στους
δικαιούχους του προγράμματος θα ανέλθει στα 96 εκατ. ευρώ. Μέχρι και το τέλος
Φεβρουαρίου είχαν επιδοτηθεί 113.514 δάνεια και 72.134 δικαιούχοι.
Το νέο πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ 2» απευθύνεται τόσο σε επιχειρήσεις που έχουν
εξυπηρετούμενες οφειλές, όσο και σε επιχειρήσεις που δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν στις
δανειακές τους υποχρεώσεις.
Τα βασικά χαρακτηριστικά του είναι:
 Επιδότηση μηνιαίας δόσης επιχειρηματικών δανείων για 8 μήνες.
 Επιδότηση τόσο του κεφαλαίου όσο και των τόκων του δανείου.
 Επιβράβευση των συνεπών δανειοληπτών, με υψηλά ποσοστά επιδότησης, που
φτάνουν μέχρι και το 90% της μηνιαίας δόσης.
 Επιδότηση δόσης μέχρι και 80% για επιχειρήσεις που έχουν μη εξυπηρετούμενα δάνεια
προκειμένου να τα ρυθμίσουν και να αποφύγουν κατασχέσεις και πλειστηριασμούς.
Κριτήρια τα οποία επιτρέπουν σε δεκάδες χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις και
επαγγελματίες να ενταχθούν στο πρόγραμμα.
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Τα κριτήρια αυτά, είναι ανάλογα της κατηγορίας μεγέθους της επιχείρησης:
 Για ατομική επιχείρηση – ελεύθερο επαγγελματία που δεν απασχολεί
εργαζομένους και έχει εξυπηρετούμενο δάνειο:
1. Να ανήκει σε κλάδους (ΚΑΔ) που έχουν πληγεί και παρουσίασαν σημαντική
μείωση της εμπορικής δραστηριότητάς τους, με μείωση εσόδων άνω του 20%,
κατά το 2020, συγκριτικά με το 2019
2. Να έχει οικογενειακό εισόδημα έως 57.000 ευρώ
3. Να διαθέτει ακίνητη περιουσία αξίας έως 600.000 ευρώ
4. Να έχει καταθέσεις και λοιπά χρηματοοικονομικά προϊόντα – όπως μετοχές και
ομόλογα – στην Ελλάδα και στο εξωτερικό αξίας έως 40.000 ευρώ.
Σε αυτή την περίπτωση, το μέγιστο ποσό της μηνιαίας επιδότησης ανέρχεται σε 600 ευρώ
ανά δάνειο.
 Για πολύ μικρή επιχείρηση και ατομική επιχείρηση – ελεύθερο επαγγελματία που
απασχολεί 1 έως 9 εργαζομένους και έχει εξυπηρετούμενο δάνειο:
1. Να έχει ετήσιο κύκλο εργασιών έως 2 εκατ. ευρώ
2. Να διαθέτει ακίνητη περιουσία - μη υποθηκευμένη - αξίας έως 2,5 εκατ. ευρώ
3. Να έχει καταθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό έως 1 εκατ. ευρώ
4. Να διαθέτει χρηματοοικονομικά προϊόντα – όπως μετοχές, ομόλογα – αξίας
έως 150.000 ευρώ.
Σε αυτή την περίπτωση, το μέγιστο ποσό της μηνιαίας επιδότησης ανέρχεται σε 5.000 ευρώ
ανά δάνειο.
 Για μικρή επιχείρηση που απασχολεί 10 έως 49 εργαζομένους και έχει
εξυπηρετούμενο δάνειο:
1. Να έχει ετήσιο κύκλο εργασιών έως 10 εκατ. ευρώ
2. Να διαθέτει ακίνητη περιουσία - μη υποθηκευμένη - αξίας έως 10 εκατ. ευρώ
3. Να έχει καταθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό έως 5 εκατ. ευρώ
4. Να διαθέτει χρηματοοικονομικά προϊόντα – όπως μετοχές, ομόλογα – αξίας
έως 750.000 ευρώ.
Σε αυτή την περίπτωση, το μέγιστο ποσό της μηνιαίας επιδότησης ανέρχεται σε 15.000
ευρώ ανά δάνειο.
 Για μεσαία επιχείρηση που απασχολεί 50 έως 249 εργαζομένους και έχει
εξυπηρετούμενο δάνειο:
1. Να έχει ετήσιο κύκλο εργασιών έως 50 εκατ. ευρώ
2. Να διαθέτει ακίνητη περιουσία – μη υποθηκευμένη – αξίας έως 50 εκατ. ευρώ
3. Να έχει καταθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό έως 25 εκατ. ευρώ
4. Να διαθέτει χρηματοοικονομικά προϊόντα – όπως μετοχές και ομόλογα – αξίας
έως 3,75 εκατ. ευρώ.
Σε αυτή την περίπτωση, το μέγιστο ποσό της μηνιαίας επιδότησης ανέρχεται σε 50.000
ευρώ ανά δάνειο.
Αντίστοιχα κριτήρια τίθενται για τις επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες που
έχουν μη εξυπηρετούμενες ή/και καταγγελμένες οφειλές, και αναπροσαρμόζεται
αναλογικά το μέγιστο ποσό της μηνιαίας επιδότησης.
Σχηματικά, τα κριτήρια παρουσιάζονται αναλυτικά στον ακόλουθο πίνακα:
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ΓΕΦΥΡΑ 2 – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ:
Α. ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΑ ΔΑΝΕΙΑ Ή ΜΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΕΩΣ 90 ΗΜΕΡΕΣ
ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΟΣΟ
ΚΡΑΤΙΚΗΣ
ΜΗΝΙΑΙΑΣ
ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ
ΑΝΑ ΔΑΝΕΙΟ

(1)
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

(2)
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

600 €

0

≤ 57 χιλ. €

5.000 €

1–9

≤ 2 εκατ. €

≤ 1 εκατ. €

≤ 150 χιλ. €

Μικρή επιχείρηση

15.000 €

10 – 49

≤ 10 εκατ. €

≤ 5 εκατ. €

≤ 750 χιλ. €

Μεσαία επιχείρηση

50.000 €

50 – 249

≤ 50 εκατ. €

≤ 25 εκατ. €

≤ 3,75 εκατ. €

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Ατομική επιχείρηση
/ Ελεύθερος
Επαγγελματίας
Πολύ μικρή
επιχείρηση ή
Ατομική επιχείρηση
/ Ελεύθερος
Επαγγελματίας

(3)
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
(Ελλάδα & εξωτερικό)

(4)
ΛΟΙΠΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ

≤ 40 χιλ. €
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(5)
ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

≤ 600 χιλ. €

≤ 2,5 εκατ. € (μη
υποθηκευμένη)
≤ 10 εκατ. € (μη
υποθηκευμένη)
≤ 50 εκατ. € (μη
υποθηκευμένη)

ΓΕΦΥΡΑ 2 – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ:
Β. ΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΑ ΔΑΝΕΙΑ (ΜΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΜΕΝΑ) ΜΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 90 ΗΜΕΡΕΣ
ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΟΣΟ
ΚΡΑΤΙΚΗΣ
ΜΗΝΙΑΙΑΣ
ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ
ΑΝΑ ΔΑΝΕΙΟ

(2)
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

0

≤ 45 χιλ. €

4.000 €

1–9

≤ 2 εκατ. €

≤ 850 χιλ. €

≤ 127,5 χιλ. €

Μικρή επιχείρηση

12.500 €

10 – 49

≤ 10 εκατ. €

≤ 4,25 εκατ. €

≤ 637,5 χιλ. €

Μεσαία επιχείρηση

40.000 €

50 – 249

≤ 50 εκατ. €

≤ 21,25 εκατ. €

≤ 3,1875 εκατ. €

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Ατομική επιχείρηση
/ Ελεύθερος
Επαγγελματίας
Πολύ μικρή
επιχείρηση ή
Ατομική επιχείρηση
/ Ελεύθερος
Επαγγελματίας

500 €

(3)
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
(Ελλάδα & εξωτερικό)

(4)
ΛΟΙΠΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ

(1)
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

≤ 25 χιλ. €

(5)
ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

≤ 500 χιλ. €

≤ 2,25 εκατ. € (μη
υποθηκευμένη)
≤ 9 εκατ. € (μη
υποθηκευμένη)
≤ 45 εκατ. € (μη
υποθηκευμένη)

ΓΕΦΥΡΑ 2 – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ:
Γ. ΚΑΤΑΓΓΕΛΜΕΝΑ ΔΑΝΕΙΑ (που έχουν καταγγελθεί μετά την 31/12/2018)

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΟΣΟ
ΚΡΑΤΙΚΗΣ
ΜΗΝΙΑΙΑΣ
ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ
ΑΝΑ ΔΑΝΕΙΟ

(1)
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

(2)
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
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(3)
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
(Ελλάδα & εξωτερικό)

(4)
ΛΟΙΠΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ

(5)
ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

Ατομική επιχείρηση
/ Ελεύθερος
Επαγγελματίας
Πολύ μικρή
επιχείρηση ή
Ατομική επιχείρηση
/ Ελεύθερος
Επαγγελματίας

300 €

0

≤ 36 χιλ. €

≤ 15 χιλ. €

2.500 €

1–9

≤ 2 εκατ. €

≤ 550 χιλ. €

≤ 82,5 χιλ. €

Μικρή επιχείρηση

7.500 €

10 – 49

≤ 10 εκατ. €

≤ 2,75 εκατ. €

≤ 412,5 χιλ. €

Μεσαία επιχείρηση

25.000 €

50 – 249

≤ 50 εκατ. €

≤ 13,75 εκατ. €

≤ 2,0625 εκατ. €
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≤ 280 χιλ. €

≤ 1,25 εκατ. € (μη
υποθηκευμένη)
≤ 7 εκατ. € (μη
υποθηκευμένη)
≤ 35 εκατ. € (μη
υποθηκευμένη)

Οι δυνητικοί δικαιούχοι του προγράμματος υπολογίζονται σε 100.000-150.000 επιχειρήσεις
και επιτηδευματίες.
Η διαδικασία της αίτησης στο νέο πρόγραμμα είναι απλή, γρήγορη και πλήρως
ηλεκτρονική, χωρίς να απαιτούνται δικαιολογητικά.
Στόχος μας είναι η πλατφόρμα να είναι διαθέσιμη στις 5 Απριλίου, έτσι ώστε, το αργότερο
τον Μάιο, να καταβληθεί η πρώτη κρατική επιδότηση που θα καλύψει αναδρομικά και τον
μήνα Απρίλιο.
Με το πρόγραμμα αυτό, και με τη σταδιακή υλοποίηση του νέου πλαισίου Ρύθμισης
Οφειλών και Παροχής 2ης Ευκαιρίας, συμβάλλουμε ουσιαστικά στην αντιμετώπιση του
προβλήματος του ιδιωτικού χρέους αλλά και στην αναχαίτιση δημιουργίας μιας νέας γενιάς
«κόκκινων» δανείων. Ήδη, η οικονομική υποστήριξη μέσω των δύο Προγραμμάτων
«Γέφυρα» για φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, ανέρχεται στα 600 εκατ. ευρώ.
Το Υπουργείο Οικονομικών, με το παρόν πρόγραμμα, αποδεικνύει έμπρακτα ότι είναι
αρωγός της Ελληνικής επιχειρηματικότητας, πιστεύει σε αυτή και της παρέχει ουσιαστική
υποστήριξη. Επιβραβεύει τη συνέπεια και ενισχύει την κουλτούρα πληρωμών.
Παράλληλα, με σχέδιο, διορατικότητα, σύνεση και αποτελεσματικότητα, πράττει το
βέλτιστο, προκειμένου το σύνολο της κοινωνίας να βγει όρθιο από την υγειονομική κρίση
και η οικονομία να επανεκκινήσει με τις λιγότερες δυνατές απώλειες, όσο πιο γρήγορα
γίνεται.
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