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Πρόγραμμα «Γέφυρα 2»  

Από τις 5 Απριλίου 2021, είναι ανοιχτή η ψηφιακή πλατφόρμα «Γέφυρα 2», για τη δημόσια επιδότηση 

επιχειρηματικών δανείων, εξυπηρετούμενων και μη. Την πλατφόρμα διαχειρίζεται η Ειδική Γραμματεία 

Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους του Υπ. Οικονομικών, σε υλοποίηση των προβλέψεων του ν.4790/2021.   

Α. Τι προσφέρει το πρόγραμμα;  

- Επιδότηση μηνιαίας δόσης επιχειρηματικών δανείων για 8 μήνες. 

- Επιδότηση κεφαλαίου και τόκων του δανείου. 

- Επιδότηση μηνιαίας δόσης έως και 90% για συνεπείς δανειολήπτες. 

- Επιδότηση δόσης μέχρι και 80% για επιχειρήσεις με μη εξυπηρετούμενα δάνεια, προκειμένου να 
ρυθμίσουν και να αποφύγουν κατασχέσεις και πλειστηριασμούς. 

Β. Ποιες επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλουν αίτηση; 

- Επιχειρήσεις με έσοδα μειωμένα το 2020 κατά τουλάχιστον 20%, συγκριτικά με το 2019. 

- Μεσαίες, μικρές, πολύ μικρές και ατομικές επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων και των 
ελεύθερων επαγγελματιών-επιτηδευματιών με εξυπηρετούμενες ή μη εξυπηρετούμενες οφειλές. 

- Τα κριτήρια επιλεξιμότητας ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης βρίσκονται σε αναλυτικό 
πίνακα.  

Γ. Ποια είναι η διαδικασία υποβολής αίτησης;  

1.   Ηλεκτρονική υποβολή έως τις 9 Μαΐου 2021 στην πλατφόρμα εδώ ή εδώ. Δεν απαιτείται 
συνυποβολή δικαιολογητικών για δεδομένα και πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στις βάσεις 
δεδομένων Δημοσίου, τραπεζών και διαχειριστών δανείων. 

2. Ηλεκτρονικός έλεγχος και διασταύρωση στοιχείων για  διαπίστωση συνδρομής των κριτηρίων 
επιλεξιμότητας. 

3. Ηλεκτρονική έκδοση της Απόφασης Έγκρισης Επιδότησης μέσω της πλατφόρμας και κοινοποίηση 
στον δικαιούχο μέσω email. 

4. Σε περίπτωση μη εξυπηρετούμενου δανείου, συνεννόηση της επιχείρησης με τη συνεργαζόμενη 
τράπεζα ή τον διαχειριστή του δανείου για ρύθμιση των οφειλών της. 

Δ. Πότε ξεκινά η καταβολή της επιδότησης; 

- Για εξυπηρετούμενα δάνεια: 31/5/2021. 

- Για μη εξυπηρετούμενα δάνεια: 1 μήνα μετά τη σύναψη σύμβασης ρύθμισης δανείου με τη 
συνεργαζόμενη τράπεζα ή τον διαχειριστή δανείου (το αργότερο έως τις 15/7/2021).  

- Η πληρωμή θα πραγματοποιείται την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα. 

Ε. Πού θα βρω περισσότερες πληροφορίες; 

- Στον Οδηγό χρήσης της πλατφόρμας 

- Στις συχνές ερωτήσεις 

- Τηλεφωνικά, σε ένα από τα 50 Κέντρα και Γραφεία Ενημέρωσης και Υποστήριξης Δανειοληπτών της 
ΕΓΔΙΧ κατόπιν ραντεβού στο τηλέφωνο 213.212.5730 

- Στις ενημερωτικές εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν βάσει προγράμματος που βρίσκεται 
αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Ειδικής Γραμματείας Ιδιωτικού Χρέους.    

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Τεύχος 30 | 9 Απριλίου 2021 

Το παρόν συντάχθηκε από τον Τομέα Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος και Ρυθμιστικών Πολιτικών του ΣΕΒ 

Διευθυντής: Μιχάλης Μητσόπουλος 

Senior Advisor: Αθηνά Βουνάτσου 

Για περισσότερες πληροφορίες: Ε: eper@sev.org.gr  |  T: 211 5006 113 

 

http://www.keyd.gov.gr/wp-content/uploads/2021/04/%CE%86%CF%81.-64-77_%CE%BD.4790_21.pdf
http://www.keyd.gov.gr/wp-content/uploads/2021/04/%CE%93%CE%95%CE%A6%CE%A5%CE%A1%CE%91-2_pinakes.docx
http://www.keyd.gov.gr/wp-content/uploads/2021/04/%CE%93%CE%95%CE%A6%CE%A5%CE%A1%CE%91-2_pinakes.docx
http://www.keyd.gov.gr/covid19_gefyra2/
http://ofeiles.gov.gr/
http://www.keyd.gov.gr/wp-content/uploads/2021/04/%CE%9F%CE%94%CE%97%CE%93%CE%9F%CE%A3-%CE%A7%CE%A1%CE%97%CE%A3%CE%97%CE%A3-%CE%A0%CE%9B%CE%91%CE%A4%CE%A6%CE%9F%CE%A1%CE%9C%CE%91%CE%A3-%CE%93%CE%95%CE%93%CE%A5%CE%A1%CE%91-%CE%99%CE%99_2021.04.02.docx
http://www.keyd.gov.gr/wp-content/uploads/2021/04/FAQ-%CE%93%CE%B5%CF%86%CF%85%CF%81%CE%B12-%CE%A4%CE%9D%CE%A5-%CE%A4%CE%95%CE%9B%CE%99%CE%9A%CE%9F-2.4.2021-006_%CE%A6%CE%9A.docx
http://www.keyd.gov.gr/2021/04/08/%cf%80%cf%81%cf%8c%ce%b3%cf%81%ce%b1%ce%bc%ce%bc%ce%b1-%cf%84%ce%b7%ce%bb%ce%b5%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%83%ce%ba%ce%ad%cf%88%ce%b5%cf%89%ce%bd-2/
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*      19.910 δημοσιευμένοι ισολογισμοί χρήσης 2018 που περιλαμβάνονται στη βάση της ICAP 
**     σύνολο κερδών κερδοφόρων επιχειρήσεων 
***   % επί του συνόλου τακτικών αποδοχών (χωρίς bonus και υπερωρίες)/ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένων στον ΕΦΚΑ 
****  % επί του συνόλου εσόδων από φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων

 
Όραμα  

Οραματιζόμαστε την Ελλάδα ως τη χώρα, που κάθε 
πολίτης του κόσμου θα θέλει και θα μπορεί να 
επισκεφθεί, να ζήσει και να επενδύσει.  
Οραματιζόμαστε μια ανοιχτή, κοινωνικά υπεύθυνη και 
οικονομικά φιλελεύθερη χώρα-μέλος της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, που προτάσσει την ισχυρή ανάπτυξη ως 
παράγοντα κοινωνικής συνοχής. Θέλουμε μια Ελλάδα 
δυναμικό κέντρο της ευρωπαϊκής περιφέρειας, με 
στέρεους θεσμούς, ελκυστικό κοινωνικό και οικονομικό 
περιβάλλον, που προάγει τις εξαγωγές, την καινοτόμο 
επιχειρηματικότητα, την παραγωγή και τις ποιοτικές 
υπηρεσίες, τη βιώσιμη ανάπτυξη, τη γνώση, τη 
συνοχή, τις ίσες ευκαιρίες και το κράτος δικαίου.       
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
Αποστολή  
Ηγεσία & Γνώση  
Ο ΣΕΒ διαδραματίζει ηγετικό ρόλο στον 
μετασχηματισμό της Ελλάδας σε μια παραγωγική, 
εξωστρεφή και ανταγωνιστική οικονομία, ως 
ανεξάρτητος και υπεύθυνος εκπρόσωπος της 
ιδιωτικής οικονομίας.  

Κοινωνικός Εταίρος  

Ο ΣΕΒ, ως κοινωνικός εταίρος που πιστεύει στη 
λειτουργία των θεσμών, προωθεί στα αρμόδια όργανα 
της Πολιτείας και της Ε.Ε. τις απόψεις και θέσεις της 
επιχειρηματικής κοινότητας.  

Ισχυρός Εκπρόσωπος  

Ο ΣΕΒ διαμορφώνει θέσεις, αναλύσεις και προτάσεις 
πολιτικής για την οικονομία, τη βιομηχανία, την 
καινοτομία, την απασχόληση, την παιδεία και τις 
εργασιακές δεξιότητες, τον κοινωνικό διάλογο, τη 
βιώσιμη ανάπτυξη, την εταιρική υπευθυνότητα.  

Φορέας Δικτύωσης  

Ο ΣΕΒ δικτυώνει τα μέλη του μεταξύ τους & με τα 
κέντρα αποφάσεων (εγχώρια και διεθνή), με στόχο τη 
δημιουργία προστιθέμενης αξίας. 

 

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Οικονομικά μεγέθη μελών ΣΕΒ 

https://www.linkedin.com/company/sev-hellenic-federation-of-enteprises/
https://twitter.com/SEV_Fed
https://www.youtube.com/channel/UCAYjK0gqOe_WVHYRBagCfMQ
https://www.facebook.com/SEVfacts/

