
Θέμα:   Tax Advisory Office 
 

Νέο πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ 2» για Επιχειρήσεις 
 

Θεσπίζεται νέο πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ 2» που αφορά στη στήριξη των 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων που έχουν αποδεδειγμένα πληγεί από την πανδημία του 

κορονοϊού, δηλαδή έχουν υποστεί 20% μείωση κύκλου εργασιών κατά το 2020 

συγκριτικά με το 2019. Παρέχει Κρατική επιδότηση των επιχειρηματικών δανείων, 

για 8 μήνες, σε ποσοστό έως 90%. 

Μία επιχείρηση, για να λάβει την επιδότηση, πρέπει να ακολουθήσει 5 απλά 

βήματα, καθώς η διαδικασία είναι γρήγορη και πλήρως ηλεκτρονική, χωρίς να 

απαιτούνται δικαιολογητικά, που είναι ήδη διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή στο 

Δημόσιο ή στις τράπεζες. 

1) Βήμα 1ο: η επιχείρηση υποβάλλει αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της 

Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους του Υπουργείου 

Οικονομικών, στην ιστοσελίδα www.keyd.gov.gr, έως 9/5/2021. 

2) Βήμα 2ο: γίνεται ο έλεγχος επιλεξιμότητας, κατά τον οποίο διενεργούνται 

έλεγχοι και διασταυρώσεις στοιχείων, με σκοπό να διαπιστωθεί κατά πόσο 

πληρούνται τα κριτήρια επιλεξιμότητας του οφειλέτη. Στο στάδιο αυτό 

αντλούνται αυτόματα στοιχεία από βάσεις δεδομένων του Δημοσίου και των 

τραπεζών ή των διαχειριστών δανείων. 

3) Βήμα 3ο: Εγκρίνεται η κρατική επιδότηση ηλεκτρονικά. Δηλαδή, εκδίδεται 

μια Απόφαση Έγκρισης Επιδότησης, εφόσον πληρούνται τα κριτήρια 

επιλεξιμότητας και ο οφειλέτης ειδοποιείται με ηλεκτρονικό μήνυμα - 

email, ώστε να το γνωρίζει. 

4) Βήμα 4ο: γίνεται η συνεννόηση του οφειλέτη με την τράπεζα ή τον 

διαχειριστή δανείων, με σκοπό να ρυθμίσει το μη εξυπηρετούμενο δάνειο. 

5) Βήμα 5ο:  καταβάλλεται στον οφειλέτη η κρατική επιδότηση. 

o Εάν το επιχειρηματικό δάνειο είναι εξυπηρετούμενο, τότε η καταβολή 

της επιδότησης ξεκινά 1 μήνα μετά την έγκριση της επιδότησης. Η 

καταβολή της 1ης δόσης θα διενεργηθεί στις 31 Μαΐου και θα αφορά 

αναδρομικά και στη δόση δανείου του Απριλίου. 

o Εάν το επιχειρηματικό δάνειο είναι μη εξυπηρετούμενο, τότε ο 

οφειλέτης θα πρέπει πρώτα να ρυθμίσει το δάνειό του, το αργότερο 

έως τις 15 Ιουλίου, και εν συνεχεία θα γίνει η καταβολή της 

επιδότησης, η οποία ξεκινά 1 μήνα μετά τη σύναψη σύμβασης 

ρύθμισης δανείου με την τράπεζα ή τον διαχειριστή δανείου. 

Η καταβολή της επιδότησης πραγματοποιείται κατά την τελευταία 

εργάσιμη ημέρα του μήνα. Από τη στιγμή που καταβληθεί η 1η δόση της 

επιδότησης, τότε το Κράτος καταβάλλει την επιδότηση για τους επόμενους μήνες, 

έτσι ώστε η συνολική επιδότηση να έχει διάρκεια 8 μηνών. 
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