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ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣΗΣΑ ΠΛΗΣΣΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΑΣΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ - ΓΕΦΤΡΑ 2 

 

 

 

Τα κριτήρια επιλεξιμότητασ είναι ανάλογα τησ κατηγορίασ μεγζθουσ τησ επιχείρηςησ: 

 

 

 
  

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣΗΣΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ – ΓΕΦΤΡΑ 2 
 

ΔΙΚΑΙΟΤΧΟΙ 

ΜΕΓΙΣΟ ΠΟΟ 
ΚΡΑΣΙΚΗ 
ΜΗΝΙΑΙΑ 

ΕΠΙΔΟΣΗΗ 

(1) 
ΑΡΙΘΜΟ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

(2)  
ΚΤΚΛΟ ΕΡΓΑΙΩΝ 

(3)  
ΚΑΣΑΘΕΕΙ  

(Ελλάδα & εξωτερικό) 

(4)   
ΛΟΙΠΑ 

ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
ΠΡΟΪΟΝΣΑ 

(5)  
ΑΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΙΟΤΙΑ  
(μη υποθηκευμζνη) 

Ατομική 
επιχείρηςη / 
Ελεφθεροσ 

Επαγγελματίασ 

 
 

 600 € 
 

0 
≤ 42 χιλ. € ≤ 40 χιλ. € ≤ 40 χιλ. € ≤ 600 χιλ. € 

Πολφ μικρή 
επιχείρηςη 

 5.000 € ≤ 10 ≤ 2 εκ. € ≤ 1 εκ. € ≤ 150 χιλ. € ≤ 2,5 εκ. € 

Μικρή 
επιχείρηςη 

15.000 € ≤ 50 ≤ 10 εκ. € ≤ 5 εκ. € ≤ 750 χιλ. € ≤ 10 εκ. € 

Μεςαία 
επιχείρηςη 

 50.000 € ≤ 250 ≤ 50 εκ. € ≤ 25 εκ. € ≤ 3,75 εκ. € ≤ 50 εκ. € 
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 Σα κριτήρια για ατομική επιχείρηςη – ελεφθερο επαγγελματία που ζχει εξυπηρετοφμενο δάνειο: 

1. Να μην απαςχολεί προςωπικό 

2. Να ζχει κφκλο εργαςιών ζωσ 42.000 ευρώ 

3. Να ζχει καταθζςεισ ςτην Ελλάδα και ςτο εξωτερικό ζωσ 40.000 ευρώ 

4. Να διαθζτει λοιπά χρηματοοικονομικά προϊόντα – όπωσ μετοχζσ και ομόλογα – αξίασ ζωσ 40.000 ευρώ. 

5. Να διαθζτει ακίνητη περιουςία – μη υποθηκευμζνη – αξίασ ζωσ 600.000 ευρώ 

Σε αυτή την περίπτωςη, το μζγιςτο ποςό τησ μηνιαίασ επιδότηςησ ανζρχεται ςε 600 ευρώ.  

 
 Σα κριτήρια για πολφ μικρή επιχείρηςη που ζχει εξυπηρετοφμενο δάνειο: 

1. Να ζχει ζωσ 10 άτομα προςωπικό 

2. Να ζχει κφκλο εργαςιών ζωσ 2 εκατ. ευρώ 

3. Να ζχει καταθζςεισ ςτην Ελλάδα και ςτο εξωτερικό ζωσ 1 εκατ. ευρώ 

4. Να διαθζτει λοιπά χρηματοοικονομικά προϊόντα – όπωσ μετοχζσ, ομόλογα – αξίασ ζωσ 150.000 ευρώ 

5. Να διαθζτει ακίνητη περιουςία - μη υποθηκευμζνη - αξίασ ζωσ 2,5 εκατ. ευρώ 

Σε αυτή την περίπτωςη, το μζγιςτο ποςό τησ μηνιαίασ επιδότηςησ ανζρχεται ςε 5.000 ευρώ.  

 
 Σα κριτήρια για μικρή επιχείρηςη που ζχει εξυπηρετοφμενο δάνειο: 

1. Να ζχει ζωσ 50 άτομα προςωπικό 

2. Να ζχει κφκλο εργαςιών ζωσ 10 εκατ. ευρώ 

3. Να ζχει καταθζςεισ ςτην Ελλάδα και ςτο εξωτερικό ζωσ 5 εκατ. ευρώ 

4. Να διαθζτει λοιπά χρηματοοικονομικά προϊόντα – όπωσ μετοχζσ, ομόλογα – αξίασ ζωσ 750.000 ευρώ 

5. Να διαθζτει ακίνητη περιουςία - μη υποθηκευμζνη - αξίασ ζωσ 10 εκατ. ευρώ 

Σε αυτή την περίπτωςη, το μζγιςτο ποςό τησ μηνιαίασ επιδότηςησ ανζρχεται ςε 15.000 ευρώ.  

 

 Σα κριτήρια για μεςαία επιχείρηςη που ζχει εξυπηρετοφμενο δάνειο: 

1. Να ζχει ζωσ 250 άτομα προςωπικό  

2. Να ζχει κφκλο εργαςιών ζωσ 50 εκατ. ευρώ 

3. Να ζχει καταθζςεισ ςτην Ελλάδα και ςτο εξωτερικό ζωσ 25 εκατ. ευρώ 

4. Να διαθζτει λοιπά χρηματοοικονομικά προϊόντα – όπωσ μετοχζσ και ομόλογα – αξίασ ζωσ 3,75 εκατ. ευρώ 

5. Να διαθζτει ακίνητη περιουςία – μη υποθηκευμζνη – αξίασ ζωσ 50 εκατ. ευρώ 

Σε αυτή την περίπτωςη, το μζγιςτο ποςό τησ μηνιαίασ επιδότηςησ ανζρχεται ςε 50.000 ευρώ.  


