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1. Ποια είναι τα κριτήρια επιλεξιμότητας ένταξης στο Πρόγραμμα; 

Τα κριτήρια επιλεξιμότητας είναι ανάλογα της κατηγορίας και του μεγέθους της επιχείρησης 

(νομικού προσώπου ή ελεύθερου επαγγελματία), που θα πρέπει υποχρεωτικά να ανήκει σε κλάδους 

(ΚΑΔ) που έχουν πληγεί λόγω της πανδημίας του covid-19 και να παρουσιάζει μείωση εσόδων 

ποσοστού άνω του 20%, αν απασχολεί υπαλλήλους, αν το δάνειο είναι εξυπηρετούμενο, o ετήσιος 

κύκλος εργασιών ή το οικογενειακό εισόδημα σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης-ελεύθερου 

επαγγελματία, η ακίνητη περιουσία και το ύψος των καταθέσεων.  

Ειδικότερα οι σχετικές προϋποθέσεις επιλεξιμότητας και τα εν γένει κριτήρια έχουν ως ακολούθως:  

 

 

 

 



 

 2 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 
1. ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΙΔΩΝ Ν.4790/2021 ................................................................ 3 

2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΙΔΩΝ Ν.4790/2021 ...................................................... 53 

3. ΘΕΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΗΜΕΡΙΔΩΝ Ν.4790/2021 .............................. 68 

 



 

 3 

1. ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΙΔΩΝ Ν.4790/2021 
 

1. Ποια είναι τα κριτήρια επιλεξιμότητας ένταξης στο Πρόγραμμα; 

Τα κριτήρια επιλεξιμότητας είναι ανάλογα της κατηγορίας και του μεγέθους της επιχείρησης 

(νομικού προσώπου ή ελεύθερου επαγγελματία), που θα πρέπει υποχρεωτικά να ανήκει σε κλάδους 

(ΚΑΔ) που έχουν πληγεί λόγω της πανδημίας του covid-19 και να παρουσίασε μείωση εσόδων άνω 

του 20%, κατά το έτος 2020 συγκριτικά με το έτος 2019, αν απασχολεί υπαλλήλους, αν το δάνειο 

είναι εξυπηρετούμενο, o ετήσιος κύκλος εργασιών ή το οικογενειακό εισόδημα σε περίπτωση 

ατομικής επιχείρησης-ελεύθερου επαγγελματία, η ακίνητη περιουσία και το ύψος των καταθέσεων.  

Ειδικότερα οι σχετικές προϋποθέσεις επιλεξιμότητας και τα εν γένει κριτήρια έχουν ως ακολούθως:  

Α) Εφόσον πρόκειται για εξυπηρετούμενες οφειλές ή οφειλές που παρουσίαζαν καθυστέρηση μέχρι 

ενενήντα (90) ημέρες την 31.12.2020, θα πρέπει να πληρούνται αθροιστικά οι ακόλουθες 

προϋποθέσεις: 

 

✓ Να υφίσταται μία τουλάχιστον επιχειρηματική ή επαγγελματική οφειλή προς χρηματοδοτικό φορέα. 

  

✓ Κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης να μην υφίσταται  άλλη ενεργή κρατική ενίσχυση ή 

συνεισφορά για το δάνειο, προκειμένου να μην λαμβάνει ο αιτών 2 κρατικές επιδοτήσεις 

ταυτόχρονα. Στο πλαίσιο αυτό, δεν είναι επιλέξιμα μεταξύ άλλων και τα δάνεια που έχουν 

επιδοτηθεί δυνάμει του Προγράμματος Γέφυρα Ι του ν. 4714/2020. 

 

✓ Να μην υφίσταται ενεργή εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου ή της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας 

ή ευρωπαϊκών φορέων από πόρους εθνικούς ή ευρωπαϊκούς για το δάνειο. 

 

✓ Κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης το αιτούν πρόσωπο να μην έχει δάνεια τα οποία δεν 

εξυπηρετούνται και έχουν καταγγελθεί μέχρι και την ημερομηνία της αίτησης σε ποσοστό 

μεγαλύτερο του πενήντα τοις εκατό (50%) επί του συνόλου των δανείων που έχουν λάβει από 

χρηματοδοτικούς φορείς για οποιαδήποτε αιτία. Δάνεια τα οποία είχαν ρυθμιστεί πριν την 

ημερομηνία υποβολής της αίτησης δεν θεωρούνται ως καταγγελμένα. 

 

✓ Εφόσον πρόκειται για μεσαίες επιχειρήσεις, να μην αποτελούσαν προβληματικές επιχειρήσεις κατά 

την έννοια της παρ. 18 του άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014, κατά την 31η Δεκεμβρίου 

2019, ή αν αποτελούσαν προβληματική επιχείρηση κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019, να μην 

αποτελούν προβληματική επιχείρηση κατά τη χορήγηση της ενίσχυσης.  

 

✓ Εφόσον πρόκειται για μικρές ή πολύ μικρές επιχειρήσεις που ήταν ήδη προβληματικές κατά την 31η 

Δεκεμβρίου 2019: α) να μην έχουν υπαχθεί σε συλλογική διαδικασία αφερεγγυότητας και να μην 

έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης χωρίς να έχουν ακόμη αποπληρώσει το δάνειο ή λύσει τη σύμβαση 
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εγγύησης και β) να μην έχουν λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης και να μην υπόκεινται ακόμη σε 

σχέδιο αναδιάρθρωσης, κατά την έννοια των κατευθυντηρίων γραμμών σχετικά με τις κρατικές 

ενισχύσεις για τη διάσωση και αναδιάρθρωση μη χρηματοπιστωτικών προβληματικών επιχειρήσεων.  

 

 

✓ Να μην έχουν επιβληθεί σε βάρος των ωφελουμένων, μέσα σε χρονικό διάστημα 2 ετών πριν από 

την ημερομηνία υποβολής αίτησης: α) 3 πράξεις επιβολής προστίμου από τα ελεγκτικά όργανα του 

Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, 

ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από 3 

διενεργηθέντες ελέγχους, ή β) 2 πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του 

Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την 

αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. 

 

✓  Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης 

κρατικής ενίσχυσης. 

 

✓  Εφόσον πρόκειται για επιχείρηση, πρέπει να είναι ενεργή, να υποβάλλει όλες τις φορολογικές 

δηλώσεις, να μην έχει πτωχεύσει, να μην έχει υποβάλει αίτηση για πτώχευση, να μην έχει τεθεί σε 

αναγκαστική διαχείριση, να μην έχει υποβληθεί αίτηση για θέση σε αναγκαστική διαχείριση και εν 

γένει να μην έχει υπαχθεί σε οιαδήποτε διαδικασία αφερεγγυότητας βάσει του εθνικού δικαίου, με 

εξαίρεση την περίπτωση όπου έχει επικυρωθεί συμφωνία εξυγίανσης της επιχείρησης με δικαστική 

απόφαση, η οποία δεν έχει προσβληθεί με ένδικα μέσα.  

 

✓ Εφόσον δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση και την εμπορία γεωργικών προϊόντων, να μη 

μετακυλίουν τη λαμβανόμενη ενίσχυση εν μέρει ή εξ ολοκλήρου σε πρωτογενείς παραγωγούς. 

 

Επιπλέον των ως άνω προϋποθέσεων, θα πρέπει να πληρούνται, για κάθε  περίπτωση ξεχωριστά τα 

ακόλουθα πρόσθετα κριτήρια επιλεξιμότητας ανά επιλέξιμο πρόσωπο: 

 

✓ Για ατομική επιχείρηση – ελεύθερο επαγγελματία που δεν απασχολεί εργαζομένους και έχει 

εξυπηρετούμενη οφειλή: 

 

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. 
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5.       Το σύνολο του ανεξόφλητου κεφαλαίου των επιδεκτικών για τη συνεισφορά του Δημοσίου 

οφειλών, στο οποίο συνυπολογίζονται λογιστικοποιημένοι από τους πιστωτές τόκοι,  να μην 

υπερβαίνει τις 300.000 ευρώ ανά πιστωτή. 

 

 

✓ Για πολύ μικρή επιχείρηση και ατομική επιχείρηση – ελεύθερο επαγγελματία που απασχολεί 1 έως 9 

εργαζομένους και έχει εξυπηρετούμενη οφειλή: 

 

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 ετήσιο κύκλο εργασιών έως 2 εκατ. ευρώ 

3. Να διαθέτει ακίνητη περιουσία - μη υποθηκευμένη - αξίας έως 2,5 εκατ. ευρώ 

4. Να έχει καταθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό έως 1 εκατ. ευρώ 

5. Να διαθέτει χρηματοοικονομικά προϊόντα – όπως μετοχές, ομόλογα – αξίας έως 150.000 

ευρώ. 

 

 

✓ Για μικρή επιχείρηση που απασχολεί 10 έως 49 εργαζομένους και έχει εξυπηρετούμενη οφειλή: 

 

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 ετήσιο κύκλο εργασιών έως 10 εκατ. ευρώ 

3. Να διαθέτει ακίνητη περιουσία - μη υποθηκευμένη - αξίας έως 10 εκατ. ευρώ 

4. Να έχει καταθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό έως 5 εκατ. ευρώ 

5. Να διαθέτει χρηματοοικονομικά προϊόντα – όπως μετοχές, ομόλογα – αξίας έως 750.000 

ευρώ. 

 

 

 

✓ Για μεσαία επιχείρηση που απασχολεί 50 έως 249 εργαζομένους και έχει εξυπηρετούμενη οφειλή : 

 

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 ετήσιο κύκλο εργασιών έως 50 εκατ. Ευρώ ή σύνολο ετήσιου ισολογισμού έως 

43.000.000 ευρώ 

3. Να διαθέτει ακίνητη περιουσία – μη υποθηκευμένη – αξίας έως 50 εκατ. ευρώ 
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4. Να έχει καταθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό έως 25 εκατ. ευρώ 

5. Να διαθέτει χρηματοοικονομικά προϊόντα – όπως μετοχές και ομόλογα – αξίας έως 3,75 εκατ. 

ευρώ. 

 

Β. Εφόσον πρόκειται για μη εξυπηρετούμενες οφειλές που παρουσίαζαν καθυστέρηση μεγαλύτερη 

των ενενήντα(90) ημερών την 31.12.2020, θα πρέπει να πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες 

προϋποθέσεις: 

 

✓ Να υφίσταται μία τουλάχιστον επιχειρηματική ή επαγγελματική οφειλή προς χρηματοδοτικό φορέα 

με καθυστέρηση άνω των 90 ημερών κατά την 31.12.2020. 

 

✓ Κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης να μην υφίσταται άλλη ενεργή κρατική ενίσχυση ή συνεισφορά 

για το δάνειο, προκειμένου ο αιτών να μην λαμβάνει 2 Κρατικές επιδοτήσεις ταυτόχρονα. Στο 

πλαίσιο αυτό, δεν είναι επιλέξιμα μεταξύ άλλων και τα δάνεια που έχουν επιδοτηθεί δυνάμει του 

Προγράμματος Γέφυρα Ι του ν. 4714/2020. 

 

✓ Να μην υφίσταται ενεργή εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου ή της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας 

ή ευρωπαϊκών φορέων από πόρους, εθνικούς ή ευρωπαϊκούς για το δάνειο. 

 

✓ Τα αιτούντα πρόσωπα να μην έχουν δάνεια τα οποία δεν εξυπηρετούνται και επιπλέον να έχουν 

καταγγελθεί μέχρι και την ημερομηνία της αίτησης σε ποσοστό μεγαλύτερο του πενήντα τοις εκατό 

(50%) επί του συνόλου των δανείων που έχουν λάβει από χρηματοδοτικούς φορείς για οποιαδήποτε 

αιτία. Δάνεια τα οποία είχαν ρυθμιστεί πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης δεν θεωρούνται 

ως καταγγελμένα. 

 

✓ Εφόσον πρόκειται για μεσαίες επιχειρήσεις, να μην αποτελούσαν προβληματικές επιχειρήσεις κατά 

την έννοια της παρ. 18 του άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014, κατά την 31η Δεκεμβρίου 

2019, ή αν αποτελούσαν προβληματική επιχείρηση κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019, να μην 

αποτελούν προβληματική επιχείρηση κατά τη χορήγηση της ενίσχυσης.  

 

✓ Εφόσον πρόκειται για μικρές ή πολύ μικρές επιχειρήσεις που ήταν ήδη προβληματικές κατά την 31η 

Δεκεμβρίου 2019: α) να μην έχουν υπαχθεί σε συλλογική διαδικασία αφερεγγυότητας και να μην 

έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης χωρίς να έχουν ακόμη αποπληρώσει το δάνειο ή λύσει τη σύμβαση 

εγγύησης και β) να μην έχουν λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης και να μην υπόκεινται ακόμη σε 

σχέδιο αναδιάρθρωσης, κατά την έννοια των κατευθυντηρίων γραμμών σχετικά με τις κρατικές 

ενισχύσεις για τη διάσωση και αναδιάρθρωση μη χρηματοπιστωτικών προβληματικών επιχειρήσεων.  

 

✓ Να μην έχουν επιβληθεί σε βάρος των ωφελουμένων, μέσα σε χρονικό διάστημα 2 ετών πριν από 

την ημερομηνία υποβολής αίτησης: α) 3 πράξεις επιβολής προστίμου από τα ελεγκτικά όργανα του 

Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, 
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ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από 3 

διενεργηθέντες ελέγχους, ή β) 2 πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του 

Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την 

αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. 

 

✓  Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης 

κρατικής ενίσχυσης. 

 

✓  Εφόσον πρόκειται για επιχείρηση, πρέπει να είναι ενεργή, να υποβάλλει όλες τις φορολογικές 

δηλώσεις, να μην έχει πτωχεύσει, να μην έχει υποβάλει αίτηση για πτώχευση, να μην έχει τεθεί σε 

αναγκαστική διαχείριση, να μην έχει υποβληθεί αίτηση για θέση σε αναγκαστική διαχείριση και εν 

γένει να μην έχει υπαχθεί σε οιαδήποτε διαδικασία αφερεγγυότητας βάσει του εθνικού δικαίου, με 

εξαίρεση την περίπτωση όπου έχει επικυρωθεί συμφωνία εξυγίανσης της επιχείρησης με δικαστική 

απόφαση, η οποία δεν έχει προσβληθεί με ένδικα μέσα.  

 

✓ Εφόσον δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση και την εμπορία γεωργικών προϊόντων, να μη 

μετακυλίουν τη λαμβανόμενη ενίσχυση εν μέρει ή εξ ολοκλήρου σε πρωτογενείς παραγωγούς. 

 

 

Επιπλέον των ως άνω προϋποθέσεων, θα πρέπει να πληρούνται,  για κάθε περίπτωση ξεχωριστά τα 

ακόλουθα πρόσθετα κριτήρια επιλεξιμότητας ανά επιλέξιμο πρόσωπο: 

 

✓ Για ατομική επιχείρηση – ελεύθερο επαγγελματία που δεν απασχολεί εργαζομένους και έχει μη 

εξυπηρετούμενες οφειλές που παρουσιάζουν καθυστέρηση μεγαλύτερη των 90 ημερών κατά την 

31.12.2020 : 

 

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 ή κύκλο εργασιών έως 45.000 ευρώ. 

3. Να διαθέτει ακίνητη περιουσία αξίας έως 500.000 ευρώ 

4. Να έχει καταθέσεις και λοιπά χρηματοοικονομικά προϊόντα – όπως μετοχές και ομόλογα – στην 

Ελλάδα και στο εξωτερικό αξίας έως 25.000 ευρώ. 

5. Το σύνολο του ανεξόφλητου κεφαλαίου του δανείου, στο οποίο συνυπολογίζονται 

λογιστικοποιημένοι τόκοι, να μην υπερβαίνει τις διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000) ευρώ ανά 

πιστωτή, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης του άρθρου 68 του νόμου.  

 

Σε αυτή την περίπτωση, το μέγιστο ποσό της μηνιαίας επιδότησης ανέρχεται σε 500 ευρώ ανά 

οφειλή. 
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✓ Για πολύ μικρή επιχείρηση και ατομική επιχείρηση – ελεύθερο επαγγελματία που απασχολεί 1 έως 9 

εργαζομένους και έχει μη εξυπηρετούμενες οφειλές που παρουσιάζουν καθυστέρηση μεγαλύτερη 

των 90 ημερών κατά την 31.12.2020 : 

 

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 ετήσιο κύκλο εργασιών έως 2 εκατ. ευρώ 

3. Να διαθέτει ακίνητη περιουσία - μη υποθηκευμένη - αξίας έως 2,25 εκατ. ευρώ 

4. Να έχει καταθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό έως 850.000 ευρώ 

5. Να διαθέτει χρηματοοικονομικά προϊόντα – όπως μετοχές, ομόλογα – αξίας έως 127.500 ευρώ. 

Σε αυτή την περίπτωση, το μέγιστο ποσό της μηνιαίας επιδότησης ανέρχεται σε 4.000 ευρώ ανά 

οφειλή. 

 

✓ Για μικρή επιχείρηση που απασχολεί 10 έως 49 εργαζομένους και έχει μη εξυπηρετούμενες οφειλές 

που παρουσιάζουν καθυστέρηση μεγαλύτερη των 90 ημερών κατά την 31.12.2020: 

 

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 ετήσιο κύκλο εργασιών έως 10 εκατ. Ευρώ. 

3. Να διαθέτει ακίνητη περιουσία - μη υποθηκευμένη - αξίας έως 9 εκατ. Ευρώ. 

4. Να έχει καταθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό έως 4,25 εκατ. Ευρώ. 

5. Να διαθέτει χρηματοοικονομικά προϊόντα – όπως μετοχές, ομόλογα – αξίας έως 637,5 χιλ. ευρώ. 

Σε αυτή την περίπτωση, το μέγιστο ποσό της μηνιαίας επιδότησης ανέρχεται σε 12.500 ευρώ ανά 

οφειλή. 

 

✓ Για μεσαία επιχείρηση που απασχολεί 50 έως 249 εργαζομένους και έχει μη εξυπηρετούμενες 

οφειλές που παρουσιάζουν καθυστέρηση μεγαλύτερη των 90 ημερών κατά την 31.12.2020: 

 

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 ετήσιο κύκλο εργασιών έως 50 εκατ. Ευρώ. 

3. Να διαθέτει ακίνητη περιουσία – μη υποθηκευμένη – αξίας έως 45 εκατ. Ευρώ. 

4. Να έχει καταθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό έως 21,25 εκατ. Ευρώ. 

5. Να διαθέτει χρηματοοικονομικά προϊόντα – όπως μετοχές και ομόλογα – αξίας έως 3,1875 εκατ. 

ευρώ. 

Σε αυτή την περίπτωση, το μέγιστο ποσό της μηνιαίας επιδότησης ανέρχεται σε 40.000 ευρώ ανά 

οφειλή. 
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Γ. Εφόσον πρόκειται για οφειλές που παρουσίαζαν καθυστέρηση μεγαλύτερη των ενενήντα(90) 

ημερών κατά την 31.12.2020 και επιπλέον οι συμβάσεις τους έχουν καταγγελθεί μετά την 

31/12/2018 από τον χρηματοδοτικό φορέα, ακόμα και αν στη συνέχεια ρυθμίστηκαν, θα πρέπει να 

πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 

 

✓ Να υφίσταται μία τουλάχιστον επαγγελματική ή επιχειρηματική οφειλή προς 

χρηματοδοτικό φορέα με καθυστέρηση άνω των 90 ημερών κατά την 31.12.2020κι επιπλέον να έχει 

καταγγελθεί μετά την 31/12/2018 από τον χρηματοδοτικό φορέα. 

 

✓ Κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης να μην υφίσταται άλλη ενεργή Κρατική ενίσχυση ή 

συνεισφορά για το δάνειο προκειμένου ο αιτών να μην λαμβάνει 2 Κρατικές επιδοτήσεις 

ταυτόχρονα. Στο πλαίσιο αυτό, δεν είναι επιλέξιμα μεταξύ άλλων και τα δάνεια που έχουν 

επιδοτηθεί δυνάμει του Προγράμματος Γέφυρα Ι του ν. 4714/2020. 

 

✓ Να μην υφίσταται ενεργή εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου ή της Ελληνικής Αναπτυξιακής 

Τράπεζας ή ευρωπαϊκών φορέων από πόρους εθνικούς ή ευρωπαϊκούς για το δάνειο. 

 

✓ Το αιτούν πρόσωπο να μην έχει δάνεια τα οποία δεν εξυπηρετούνται και επιπλέον να 

έχουν καταγγελθεί μέχρι και την ημερομηνία της αίτησης σε ποσοστό μεγαλύτερο του πενήντα τοις 

εκατό (50%) επί του συνόλου των δανείων που έχει λάβει από χρηματοδοτικούς φορείς για 

οποιαδήποτε αιτία. Δάνεια τα οποία είχαν ρυθμιστεί πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης δεν 

θεωρούνται ως καταγγελμένα. 

 

✓ Εφόσον πρόκειται για μεσαίες επιχειρήσεις, να μην αποτελούσαν προβληματικές 

επιχειρήσεις κατά την έννοια της παρ. 18 του άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014, κατά την 

31η Δεκεμβρίου 2019, ή αν αποτελούσαν προβληματική επιχείρηση κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019, 

να μην αποτελούν προβληματική επιχείρηση κατά τη χορήγηση της ενίσχυσης.  

 

✓ Εφόσον πρόκειται για μικρές ή πολύ μικρές επιχειρήσεις που ήταν ήδη προβληματικές 

κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019: α) να μην έχουν υπαχθεί σε συλλογική διαδικασία αφερεγγυότητας 

και να μην έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης χωρίς να έχουν ακόμη αποπληρώσει το δάνειο ή λύσει τη 

σύμβαση εγγύησης και β) να μην έχουν λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης και να μην υπόκεινται ακόμη 

σε σχέδιο αναδιάρθρωσης, κατά την έννοια των κατευθυντηρίων γραμμών σχετικά με τις κρατικές 

ενισχύσεις για τη διάσωση και αναδιάρθρωση μη χρηματοπιστωτικών προβληματικών επιχειρήσεων.  

 

✓ Να μην έχουν επιβληθεί σε βάρος των ωφελουμένων, μέσα σε χρονικό διάστημα 2 ετών 

πριν από την ημερομηνία υποβολής αίτησης: α) 3 πράξεις επιβολής προστίμου από τα ελεγκτικά 

όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που 

χαρακτηρίζονται, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά 

από 3 διενεργηθέντες ελέγχους, ή β) 2 πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά 
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όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που 

αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες 

ελέγχους. 

 

✓  Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και 

ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης. 

 

✓  Εφόσον πρόκειται για επιχείρηση, πρέπει να είναι ενεργή, να υποβάλλει όλες τις 

φορολογικές δηλώσεις, να μην έχει πτωχεύσει, να μην έχει υποβάλει αίτηση για πτώχευση, να μην 

έχει τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση, να μην έχει υποβληθεί αίτηση για θέση σε αναγκαστική 

διαχείριση και εν γένει να μην έχει υπαχθεί σε οιαδήποτε διαδικασία αφερεγγυότητας βάσει του 

εθνικού δικαίου, με εξαίρεση την περίπτωση όπου έχει επικυρωθεί συμφωνία εξυγίανσης της 

επιχείρησης με δικαστική απόφαση, η οποία δεν έχει προσβληθεί με ένδικα μέσα.  

 

✓ Εφόσον δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση και την εμπορία γεωργικών προϊόντων, να 

μη μετακυλίουν τη λαμβανόμενη ενίσχυση εν μέρει ή εξ ολοκλήρου σε πρωτογενείς παραγωγούς. 

 

Επιπλέον των ως άνω προϋποθέσεων, θα πρέπει να πληρούνται, για κάθε περίπτωση ξεχωριστά τα 

ακόλουθα πρόσθετα κριτήρια επιλεξιμότητας ανά επιλέξιμο πρόσωπο: 

 

✓ Για ατομική επιχείρηση – ελεύθερο επαγγελματία που δεν απασχολεί εργαζομένους και 

έχει μη εξυπηρετούμενες οφειλές που παρουσιάζουν καθυστέρηση μεγαλύτερη των 90 ημερών κατά 

την 31.12.2020  κι επιπλέον οι συμβάσεις τους έχουν καταγγελθεί μετά την 31/12/2018: 

 

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 36.000 ευρώ. 

3.  Να διαθέτει ακίνητη περιουσία αξίας έως 280.000 ευρώ. 

4.  Να έχει καταθέσεις και λοιπά χρηματοοικονομικά προϊόντα – όπως μετοχές και ομόλογα – στην 

Ελλάδα και στο εξωτερικό αξίας έως 15.000 ευρώ. 

5. Το σύνολο του ανεξόφλητου κεφαλαίου του δανείου, στο οποίο συνυπολογίζονται 

λογιστικοποιημένοι τόκοι, να μην υπερβαίνει τις εκατόν τριάντα χιλιάδες (130.000) ευρώ ανά 

πιστωτή, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης του άρθρου 68 του νόμου. 

 

Σε αυτή την περίπτωση, το μέγιστο ποσό της μηνιαίας επιδότησης ανέρχεται σε 300 ευρώ ανά 

οφειλή.  

 

✓ Για πολύ μικρή επιχείρηση και ατομική επιχείρηση – ελεύθερο επαγγελματία που 

απασχολεί 1 έως 9 εργαζομένους και έχει μη εξυπηρετούμενες οφειλές που παρουσιάζουν 
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καθυστέρηση μεγαλύτερη των 90 ημερών κατά την 31.12.2020  κι επιπλέον οι συμβάσεις τους έχουν 

καταγγελθεί μετά την 31/12/2018: 

 

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 ετήσιο κύκλο εργασιών έως 2 εκατ. Ευρώ. 

3. Να διαθέτει ακίνητη περιουσία - μη υποθηκευμένη - αξίας έως 1,25 εκατ. ευρώ 

4. Να έχει καταθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό έως 550.000 ευρώ 

5. Να διαθέτει χρηματοοικονομικά προϊόντα – όπως μετοχές, ομόλογα – αξίας έως 82,5 χιλ. ευρώ. 

Σε αυτή την περίπτωση, το μέγιστο ποσό της μηνιαίας επιδότησης ανέρχεται σε 2.500 ευρώ ανά 

οφειλή. 

 

✓ Για μικρή επιχείρηση που απασχολεί 10 έως 49 εργαζομένους και έχει μη εξυπηρετούμενες 

οφειλές που παρουσιάζουν καθυστέρηση μεγαλύτερη των 90 ημερών κατά την 31.12.2020  κι 

επιπλέον οι συμβάσεις τους έχουν καταγγελθεί μετά την 31/12/2018.: 

 

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 ετήσιο κύκλο εργασιών έως 10 εκατ. Ευρώ. 

3. Να διαθέτει ακίνητη περιουσία - μη υποθηκευμένη - αξίας έως 7 εκατ. Ευρώ. 

4. Να έχει καταθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό έως 2,75 εκατ. Ευρώ. 

5. Να διαθέτει χρηματοοικονομικά προϊόντα – όπως μετοχές, ομόλογα – αξίας έως 412,5 χιλ. ευρώ. 

Σε αυτή την περίπτωση, το μέγιστο ποσό της μηνιαίας επιδότησης ανέρχεται σε 7.500 ευρώ ανά 

οφειλή.  

 

✓ Για μεσαία επιχείρηση που απασχολεί 50 έως 249 εργαζομένους και έχει μη 

εξυπηρετούμενες οφειλές που παρουσιάζουν καθυστέρηση μεγαλύτερη των 90 ημερών κατά την 

31.12.2020  κι επιπλέον οι συμβάσεις τους έχουν καταγγελθεί μετά την 31/12/2018: 

 

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 ετήσιο κύκλο εργασιών έως 50 εκατ. Ευρώ. 

3. Να διαθέτει ακίνητη περιουσία – μη υποθηκευμένη – αξίας έως 35 εκατ. Ευρώ. 

4. Να έχει καταθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό έως 13,75 εκατ. Ευρώ. 

5. Να διαθέτει χρηματοοικονομικά προϊόντα – όπως μετοχές και ομόλογα – αξίας έως 2,0625 εκατ. 

ευρώ. 

Σε αυτή την περίπτωση, το μέγιστο ποσό της μηνιαίας επιδότησης ανέρχεται σε 25.000 ευρώ ανά 

οφειλή. 
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2. Ποιες μορφές επιχειρηματικών δάνειων επιδοτούνται; 

Η συνεισφορά αφορά την αποπληρωμή των πάσης φύσεως επιχειρηματικών ή επαγγελματικών 

οφειλών  προς χρηματοδοτικούς φορείς που σχετίζονται με την επιχειρηματική δραστηριότητα του 

οφειλέτη λ.χ. οφειλών από επαγγελματικά/επιχειρηματικά δάνεια, από συμβάσεις leasing 

(χρηματοδοτικές μισθώσεις) ή  από άλλα συναφή προϊόντα επιχειρηματικής χρηματοδότησης,  για 

τις οποίες ευθύνονται ενεργά νομικά πρόσωπα καθώς και φυσικά πρόσωπα που είναι ελεύθεροι 

επαγγελματίες,  επιτηδευματίες ή ακόμα και εταίροι και έχουν πληγεί από την υγειονομική κρίση 

λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19.   

 

 

3. Τα Leasing επιδοτούνται; 

Επιδοτούνται πάσης φύσεως επιχειρηματικές οφειλές του οφειλέτη προς χρηματοδοτικό φορέα, οι 

οποίες σχετίζονται με την επιχειρηματική του δραστηριότητα και υφίστανται την 31.12.2020. Σε 

αυτές υπάγονται και οι χρηματοδοτικές μισθώσεις (leasing). 

 

4. Οι επιταγές επιδοτούνται; 

Όχι, οι οφειλές από επιταγές δεν εντάσσεται στις προς συνεισφορά οφειλές του Προγράμματος 

«ΓΕΦΥΡΑ ΙΙ», καθώς λόγω της φύσης τους ως αξιογράφων, δεν αποτελούν οφειλές εντασσόμενες σε 

δοσολόγιο. 

 

5. Κάποιες εταιρείες έχουν αγοράσει οχήματα από εταιρείες πώλησης οχημάτων οι οποίες τους 

έχουν συμβάλλει με κάποιες συνεργαζόμενες τράπεζες. Επιδοτούνται αυτά;  

Επιδοτούνται πάσης φύσεως επιχειρηματικές και επαγγελματικές οφειλές προς χρηματοδοτικούς 

φορείς που σχετίζονται με την επιχειρηματική δραστηριότητα του οφειλέτη και υφίστανται την 

31.12.2020 . Επομένως, μεταξύ των οφειλών που επιδοτούνται  μπορεί να είναι και οφειλές  προς 

χρηματοδοτικούς φορείς από δάνεια  που έχουν χορηγηθεί στην επιχείρηση για αγορά αυτοκινήτων 

για τις ανάγκες της επιχειρηματικής δραστηριότητάς της. 

 

 

6. Μπορεί να επιδοτηθεί κάποιος που είχε ενταχθεί στο «ΓΕΦΥΡΑ Ι»;  

Όχι, οι οφειλές που είχαν επιδοτηθεί με το Πρόγραμμα Γέφυρα Ι ρητά εξαιρούνται στο νόμο από την 

επιδότηση δυνάμει του Προγράμματος Γέφυρα ΙΙ. 
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10. Ποιο το μέγιστο ποσό επιδότησης ανά μήνα και ανά δάνειο; 

Ο προσδιορισμός του μέγιστου ποσού επιδότησης εξαρτάται από την κατηγορία του οφειλέτη και 

την επιλέξιμη οφειλή. 

Το μέγιστο ποσό κρατικής μηνιαίας επιδότησης ανά δάνειο προβλέπεται για δικαιούχους με 

εξυπηρετούμενα δάνεια ή με καθυστέρηση ως 90 ημέρες, ως κατωτέρω: 

 

 
 ΓΕΦΥΡΑ 2 – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ: 

Α. ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΑ ΔΑΝΕΙΑ Ή ΜΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΕΩΣ 90 ΗΜΕΡΕΣ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

ΜΕΓΙΣΤΟ 

ΠΟΣΟ 

ΚΡΑΤΙΚΗΣ 

ΜΗΝΙΑΙΑΣ 

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ 

ΑΝΑ ΔΑΝΕΙΟ 

(1) 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

(2)  

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ή 

ΚΥΚΛΟΣ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

(3) 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΤΗΣΙΟΥ 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

(4) 

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 

(Ελλάδα & 

εξωτερικό) 

(5) 

ΛΟΙΠΑ 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

(6) 

ΑΚΙΝΗΤΗ 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 

Ατομική 

επιχείρηση / 

Ελεύθερος 

Επαγγελματίας 

(χωρίς 

εργαζομένους): 

• 1 

ενήλικας 

• 2 

ενήλικες 

• Για 

κάθε τέκνο (έως 

3) 

 

600 € 

0 

≤ 57 χιλ. € 

 

 

• ≤ 

24 χιλ. € 

• ≤ 

42 χιλ. € 

• +5 

χιλ. € 

- ≤ 40 χιλ. € 

≤ 600 χιλ. €  

(συνολική: 

υποθηκευμένη  

και μη) 

Ατομική 

επιχείρηση / 

Ελεύθερος 

Επαγγελματίας  

ή 

Πολύ μικρή 

επιχείρηση   
 

5.000 € 

 

 

1 – 9 

 

 

0 – 9 

≤ 2 εκατ. € ≤ 2 εκατ. € ≤ 1 εκατ. € ≤ 150 χιλ. € 

≤ 2,5 εκατ. €  

(μη 

υποθηκευμένη) 

Ατομική 

επιχείρηση / 

Ελεύθερος 

Επαγγελματίας  

ή μικρή 

επιχείρηση 

15.000 € 10 – 49 ≤ 10 εκατ. € ≤ 10 εκατ. € ≤ 5 εκατ. € ≤ 750 χιλ. € 

≤ 10 εκατ. €  

(μη 

υποθηκευμένη) 

Ατομική 50.000 € 50 – 249 ≤ 50 εκατ. € ≤ 43 εκατ. € ≤ 25 εκατ. € ≤ 3,75 εκατ. € ≤ 50 εκατ. €  
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Σημαντική σημείωση: Τα κριτήρια (1) αριθμός εργαζομένων και (2) εισόδημα ή κύκλος εργασιών ή (3) 

σύνολο ετήσιου ισολογισμού θα πρέπει να ικανοποιούνται σωρευτικά, ως προς την κατηγοριοποίηση μιας 

επιχείρησης σε ατομική, πολύ μικρή, μικρή ή  μεσαία επιχείρηση. Συνεπώς, αν ένα από τα κριτήρια (1) ή 

(2) ή (3) είναι μεγαλύτερο του ορίου της μικρότερης κατηγορίας, τότε η επιχείρηση εντάσσεται στη 

μεγαλύτερη κατηγορία μεγέθους. 

 

 

Περαιτέρω για τις άλλες κατηγορίες τα μέγιστα ποσά φαίνονται στους κατωτέρω πίνακες: 

 

επιχείρηση / 

Ελεύθερος 

Επαγγελματίας   

ή μεσαία 

επιχείρηση 

(μη 

υποθηκευμένη) 

 
 ΓΕΦΥΡΑ 2 – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ: 

Β. ΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΑ ΔΑΝΕΙΑ (ΜΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΜΕΝΑ) ΜΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 90 ΗΜΕΡΕΣ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

ΜΕΓΙΣΤΟ 

ΠΟΣΟ 

ΚΡΑΤΙΚΗΣ 

ΜΗΝΙΑΙΑΣ 

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ 

ΑΝΑ ΔΑΝΕΙΟ 

(1) 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

(2) 

ΕΙΣΟΔΗΜΑ 

ή ΚΥΚΛΟΣ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

(3) 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΤΗΣΙΟΥ 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

(4) 

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 

(Ελλάδα & 

εξωτερικό) 

(5) 

ΛΟΙΠΑ 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

(6) 

ΑΚΙΝΗΤΗ 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 

Ατομική 

επιχείρηση / 

Ελεύθερος 

Επαγγελματίας 

(χωρίς 

εργαζομένους): 

• 1

 ενήλικας 

• 2

 ενήλικες 

• Γ

ια κάθε τέκνο 

(έως 3) 

 

 

500 € 

 

0 

 

≤ 45 χιλ. € 

 

• ≤ 17 χιλ. € 

• ≤ 30 χιλ. € 

• +5 χιλ. € 

- 
 

≤ 25 χιλ. € 

 

≤ 500 χιλ. € 

(συνολική: 

υποθηκευμένη  

και μη) 

Ατομική 

επιχείρηση / 

Ελεύθερος 

Επαγγελματίας  

ή 

5.000 € 

 

 

0 – 9 

 

 

≤ 2 εκατ. € 

 

 

≤ 2 εκατ. € ≤ 850 χιλ. € ≤ 127,5 χιλ. € 

≤ 2,25 εκατ. €  

(μη 

υποθηκευμένη) 
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Σημαντική σημείωση: Τα κριτήρια (1) αριθμός εργαζομένων και (2) εισόδημα ή κύκλος εργασιών ή (3) 

σύνολο ετήσιου ισολογισμού θα πρέπει να ικανοποιούνται σωρευτικά, ως προς την κατηγοριοποίηση μιας 

επιχείρησης σε ατομική, πολύ μικρή, μικρή ή  μεσαία επιχείρηση. Συνεπώς, αν ένα από τα κριτήρια (1) ή 

(2) ή (3) είναι μεγαλύτερο του ορίου της μικρότερης κατηγορίας, τότε η επιχείρηση εντάσσεται στη 

μεγαλύτερη κατηγορία μεγέθους. 

 

 

 

 

Πολύ μικρή 

επιχείρηση   
 

1 – 9  

Ατομική 

επιχείρηση / 

Ελεύθερος 

Επαγγελματίας  

ή μικρή 

επιχείρηση 

12.500 € 10 – 49 
≤ 10 εκατ. 

€ 

 

≤ 10 εκατ. € 

≤ 4,25 εκατ. 

€ 
≤ 637,5 χιλ. € 

≤ 9 εκατ. €  

(μη 

υποθηκευμένη) 

Ατομική 

επιχείρηση / 

Ελεύθερος 

Επαγγελματίας   

ή μεσαία 

επιχείρηση 

40.000 € 50 – 249 
≤ 50 εκατ. 

€ 

 

≤ 43 εκατ. € 

≤ 21,25 

εκατ. € 
≤ 3,1875 εκατ. € 

≤ 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) 

ΕΙΣΟΔΗΜΑ 

ή ΚΥΚΛΟΣ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

(3) 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΤΗΣΙΟΥ 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

(4) 

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 

(Ελλάδα & 

εξωτερικό) 

(5) 

ΛΟΙΠΑ 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

(6) 

ΑΚΙΝΗΤΗ 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 

Ατομική 

επιχείρηση / 

Ελεύθερος 

Επαγγελματίας 

(χωρίς 

εργαζομένους): 

• 1

 ενήλικας 

• 2

 ενήλικες 

 

300 € 

0 

≤ 36 χιλ. € 

 

 

• ≤ 12,5 χιλ. 

€ 

• ≤ 8,5 χιλ. € 

• +5 χιλ. € 

- ≤ 15 χιλ. € 

≤ 280 χιλ. € 

(συνολική: 

υποθηκευμένη  

και μη) 
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Σημαντική σημείωση: Τα κριτήρια (1) αριθμός εργαζομένων και (2) εισόδημα ή κύκλος εργασιών ή (3) 

σύνολο ετήσιου ισολογισμού θα πρέπει να ικανοποιούνται σωρευτικά, ως προς την κατηγοριοποίηση μιας 

επιχείρησης σε ατομική, πολύ μικρή, μικρή ή  μεσαία επιχείρηση. Συνεπώς, αν ένα από τα κριτήρια (1) ή 

(2) ή (3) είναι μεγαλύτερο του ορίου της μικρότερης κατηγορίας, τότε η επιχείρηση εντάσσεται στη 

μεγαλύτερη κατηγορία μεγέθους. 

 

 

11. Πως παρέχεται η επιβράβευση συνέπειας; 

Η επιβράβευση των συνεπών δανειοληπτών γίνεται με την παροχή υψηλών ποσοστών επιδότησης, η 

οποία ανέρχεται σε ποσοστό μέχρι και 90% της μηνιαίας οφειλόμενης δόσης (πρβλ. ερώτηση 10 περί 

ποσοστών συνεισφοράς). 

 

 

12. Το δάνειό μου είναι μη εξυπηρετούμενο. Ποσό χρόνο έχω για να το ρυθμίσω με την 

τράπεζα;  

Εφόσον η επιλέξιμη οφειλή (π.χ. δάνειο) είναι μη εξυπηρετούμενη, τότε η αίτηση διαβιβάζεται 

ηλεκτρονικά στις εμπλεκόμενες τράπεζες, οι οποίες καλούν τον αιτούντα να προσκομίσει τυχόν 

• Γ

ια κάθε τέκνο 

(έως 3) 

Ατομική 

επιχείρηση / 

Ελεύθερος 

Επαγγελματίας  

ή 

Πολύ μικρή 

επιχείρηση   
 

5.000 € 

0 – 9 

 

 

 

1 – 9  

≤ 2 εκατ. € 

 

 

≤ 2 εκατ. € 

≤ 550 χιλ. € ≤ 82,5 χιλ. € 

≤ 1,25 εκατ. €  

(μη 

υποθηκευμένη) 

Ατομική 

επιχείρηση / 

Ελεύθερος 

Επαγγελματίας  

ή μικρή 

επιχείρηση 

7.500 € 10 – 49 
≤ 10 εκατ. 

€ 

 

≤ 10 εκατ. € 

≤ 2,75 εκατ. 

€ 
≤ 412,5 χιλ. € 

≤ 7 εκατ. € 

 (μη 

υποθηκευμένη) 

Ατομική 

επιχείρηση / 

Ελεύθερος 

Επαγγελματίας   

ή μεσαία 

επιχείρηση 

25.000 € 50 – 249 
≤ 50 εκατ. 

€ 

≤ 43 εκατ. € 

≤ 13,75 

εκατ. € 
≤ 2,0625 εκατ. € 

≤ 35 εκατ. € 

 (μη 

υποθηκευμένη) 
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πρόσθετα απαιτούμενα δικαιολογητικά (π.χ. πιστοποιητικό βαρών). Θα πρέπει να τα προσκομίσει 

εντός 15 ημερών. Στη συνέχεια οι τράπεζες του παρέχουν μια ή περισσότερες εναλλακτικές 

προτάσεις ρύθμισης οφειλών, εντός 30 ημερών. Ο αιτών έχει το δικαίωμα να δεχθεί ή να απορρίψει 

τη ρύθμιση αυτή. Η ρύθμιση αυτή πρέπει να είναι μακροπρόθεσμη και βιώσιμη, δηλ. να μπορεί να 

την εξυπηρετήσει, σύμφωνα με τις παρούσες οικονομικές του δυνατότητες. Για να λάβει την 

επιδότηση, θα πρέπει να έχεις συμφωνήσει σε μια ρύθμιση σε συνεργασία με την τράπεζα και να 

υπογράψει τη σχετική σύμβαση έως 15.7.2021.   

 

 

13. Πρέπει να ρυθμίσω τα δάνεια πριν ή μετά την υποβολή της αίτησης στην πλατφόρμα; 

Σύμφωνα με το Πρόγραμμα  Γέφυρα ΙΙ,  επιχειρηματικές ή επαγγελματικές οφειλές που είναι σε 

καθυστέρηση μεγαλύτερη των 90 ημερών και οι σχετικές συμβάσεις έχουν καταγγελθεί σε χρόνο 

που δεν εκτείνεται πριν την 31/12/2018 μπορούν να είναι επιλέξιμες για επιδότηση δόσεων, εφόσον 

πληρούνται και τα λοιπά κριτήρια επιλεξιμότητας του νόμου. Στις περιπτώσεις αυτές, αφού πρώτα 

έχει υποβληθεί αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα και η οφειλή κριθεί επιλέξιμη, για να εκκινήσει 

η διαδικασία καταβολής συνεισφοράς του δημοσίου πρέπει να προηγηθεί ρύθμιση-αναδιάρθρωση 

της οφειλής σε συμφωνία του αιτούντα-οφειλέτη με τον χρηματοδοτικό φορέα. 

 

14. Το κριτήριο των καταθέσεων πότε ελέγχεται; Σε ποια ημερομηνία; 

Το ύψος των καταθέσεων ελέγχεται, με βάση τα στοιχεία που διαθέτουν οι χρηματοδοτικοί φορείς, 

την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για τη χορήγηση συνεισφοράς του Δημοσίου. 

 

 

15. Τι γίνεται εάν τα ακίνητα του αιτούντος είναι υποθηκευμένα; 

Το εάν ένα ακίνητο είναι υποθηκευμένο ή όχι επηρεάζει μόνο ως κριτήριο επιλεξιμότητας την 

υπαγωγή του οφειλέτη (νομικών προσώπων και επιχειρήσεων που απασχολούν προσωπικό) στο 

πρόγραμμα (δείτε ερώτηση περί των κριτηρίων επιλεξιμότητας). Στις περιπτώσεις όπου αναφέρεται 

ρητώς ότι δεν λαμβάνεται υπόψη η αξία των ακινήτων στα οποία υφίσταται εμπράγματο βάρος ή 

άλλη εξασφάλιση, αυτά εξαιρούνται από τον υπολογισμό της αξίας της ακίνητης περιουσίας. 

 

 

16. Η σώρευση αφορά στα δάνεια που έχουν ληφθεί ή στις επιδοτήσεις που έχουν ληφθεί?  

Η σώρευση αφορά στο συνολικό ποσό των ενισχύσεων που μπορεί να λάβει η κάθε επιχείρηση σε 

επίπεδο «ενιαίας επιχείρησης» και δεν μπορεί να ξεπερνάει τα 1.800.000€, όπως ορίζεται από την 

ευρωπαϊκή νομοθεσία. 

 

 

17.  Ένας εγγυητής που έχει εγγυηθεί σε ένα δάνειο, προσμετράει στη σώρευση; 

Η σώρευση ελέγχεται σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης (βλ. ερώτηση 16). Ως προς το πρόγραμμα 

ΓΕΦΥΡΑ ΙΙ κάθε οφειλέτης, συνοφειλέτης, εγγυητής δικαιούται συνεισφορά του δημοσίου, όμως, μία 
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μόνο συνεισφορά μπορεί να καταβληθεί για κάθε επιλέξιμη οφειλή, ακόμη και αν για την ίδια 

οφειλή κατατεθούν περισσότερες από μία αιτήσεις από διαφορετικούς επιλέξιμους οφειλέτες.  

 

21. Στο mybusiness έχουν γίνει λάθος καταχωρήσεις τζίρου κλπ. στοιχείων και επίσης έχει 

κάνει και λάθος το σύστημα με τα δεκαδικά ψηφιά. Πότε θα δοθεί η δυνατότητα να διορθώσουν 

τα στοιχεία; 

Η διόρθωση των καταχωρίσεων του τζίρου και των λοιπών στοιχείων στο mybusiness δεν εμπίπτει 

στην αρμοδιότητα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.  

 

 

22. Υπάρχει υποχρέωση διατήρησης θέσεων προσωπικού; 

Δεν υπάρχει τέτοια υποχρέωση σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο εφαρμογής του Προγράμματος 

«ΓΕΦΥΡΑ ΙΙ». 

 

 

23. Εφόσον για την υποβολή της αίτησης συμπράξει κάποιος σύμβουλος (λ.χ. λογιστής ή 

δικηγόρος), ποια είναι η αμοιβή και ποιος την καταβάλει (πληρώνει); 

Εάν για τη σύνταξή της συνέπραξε σύμβουλος (λ.χ. λογιστής ή δικηγόρος) ο σύμβουλος αυτός 

δικαιούται αμοιβής ύψους 250 ευρώ ανά χρηματοδοτικό φορέα (πιστωτικό ίδρυμα, τράπεζα, 

εταιρεία παροχής πιστώσεων κλπ), στον οποίο υφίστανται επιλέξιμες προς συνεισφορά οφειλές, 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.. Η αμοιβή αυτή καταβάλλεται από τον χρηματοδοτικό φορέα, χωρίς 

παρακράτηση φόρου. 

 

24. Αν γίνει κάποιο λάθος/έλλειψη στην αίτηση, μπορεί να διορθωθεί στην πλατφόρμα; 

Είναι δυνατή η διόρθωση, αρκεί η αίτηση να έχει υποβληθεί εμπροθέσμως. 

 

 

25. Τι υποχρεώσεις έχουν όλοι όσοι λάβουν την «επιδότηση» (συνεισφορά του Δημοσίου);  

Όσοι λάβουν την επιδότηση (συνεισφορά του Δημοσίου) πρέπει να καταβάλουν εμπρόθεσμα το ποσό 

της οφειλής που τους βαρύνει και δεν καλύπτεται από την συνεισφορά Δημοσίου. Επίσης, πρέπει να 

δίνουν πρόσβαση στα αποδεικτικά στοιχεία της επιλεξιμότητάς τους, καθώς και όλες τις 

απαραίτητες πληροφορίες που τυχόν ζητηθούν από το Δημόσιο σε έλεγχο που θα γίνει μετά την 

έναρξη καταβολής της συνεισφοράς. Αλλά και μετά την ολοκλήρωση της καταβολής της 

συνεισφοράς του Δημοσίου, υποχρεούνται να καταβάλουν τις δόσεις της οφειλής του χωρίς 

καθυστέρηση, δηλ. στον χρόνο που είναι καταβλητέες, για όλο το χρονικό διάστημα 

«παρακολούθησης» μετά τη λήξη της επιδότησης. Η διάρκεια της παρακολούθησης της τήρησης των 

υποχρεώσεων του οφειλέτη κυμαίνεται από 6 έως 18 μήνες, ανάλογα με τις διακρίσεις των 

οφειλών. Έτσι, για εξυπηρετούμενες οφειλές ή οφειλές που παρουσίαζαν καθυστέρηση μέχρι 

ενενήντα (90) ημέρες στις 31.12.2020, ο χρόνος παρακολούθησης είναι έξι (6) μήνες, για μη 

εξυπηρετούμενες οφειλές που παρουσίαζαν καθυστέρηση μεγαλύτερη των ενενήντα (90) ημερών 
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στις 31.12.2020 και δεν είναι καταγγελμένες είναι δώδεκα (12) μήνες και για μη εξυπηρετούμενες 

οφειλές που παρουσίαζαν καθυστέρηση μεγαλύτερη των ενενήντα (90) ημερών στις 31.12.2020 και 

επιπλέον έχουν καταγγελθεί μέχρι την ίδια ημερομηνία, ακόμα και αν στη συνέχεια ρυθμίστηκαν, ο 

χρόνος παρακολούθησης είναι  δέκα οκτώ (18) μήνες. Όταν όμως η δόση δεν έχει ορισθεί σε μηνιαία 

βάση, ο χρόνος παρακολούθησης είναι  πάντα δώδεκα (12) μήνες. 

 

26. Έχω 2 δάνεια: ένα στεγαστικό και ένα επιχειρηματικό. Το στεγαστικό ήδη επιδοτείται από 

το ΓΕΦΥΡΑ I. Το επιχειρηματικό μπορεί να επιδοτηθεί από το ΓΕΦΥΡΑ II; 

Ναι. Οφειλή για την οποία δεν υπάρχει ενεργή συνεισφορά, μπορεί να ενταχθεί στο Πρόγραμμα 

«ΓΕΦΥΡΑ ΙΙ» εφόσον πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις ένταξης στο Πρόγραμμα.  Συνεπώς, οφειλή 

(λ.χ. δάνειο) για την οποία δεν λαμβάνεται άλλη συνεισφορά (λ.χ. ΓΕΦΥΡΑ Ι) κατά το συγκεκριμένο 

διάστημα μπορεί να υπαχθεί στο ΓΕΦΥΡΑ ΙΙ. 

 

 

27. Ελεύθερος επαγγελματίας με έναν (1) εργαζόμενο σε ποια κατηγορία εντάσσεται; 

Εντάσσεται στην κατηγορία που εντάσσονται νομικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, 

συμπεριλαμβανομένων των ατομικών επιχειρήσεων που απασχολούν από 1-9 εργαζομένους σε 

ετήσια βάση και έχουν κύκλο εργασιών έως 2.000.000 ευρώ ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού 

δεν υπερβαίνει τα 2.000.000 ευρώ, σύμφωνα με τις τελευταίες οικονομικές καταστάσεις για τις 

οποίες υπήρχε υποχρέωση κατάρτισης, σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό ορισμό των πολύ μικρών 

επιχειρήσεων. 

 

 

28. Αγρότες του ειδικού καθεστώτος είναι επιλέξιμοι στο ΓΕΦΥΡΑ ΙΙ; 

Οι αγρότες είναι επιλέξιμοι, εφόσον πληρούνται για κάθε περίπτωση όλα τα κριτήρια επιλεξιμότητας 

που θέτει το Πρόγραμμα. Εφόσον πρόκειται για αγρότες που δεν υπόκεινται σε ΦΠΑ, η απαιτούμενη 

μείωση των εισοδημάτων πρέπει να προκύπτει από τα υποβαλλόμενα στη Φορολογική Διοίκηση 

στοιχεία κατά τα αναφερόμενα στο Νόμο. 

 

 

29. Προβλέπει το Πρόγραμμα διαγραφή οφειλών; 

Με το Πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ ΙΙ» το Ελληνικό Δημόσιο καλείται να καταβάλει συνεισφορά κατά την 

αποπληρωμή των δόσεων των επιχειρηματικών και επαγγελματικών οφειλών προς χρηματοδοτικούς 

φορείς, για τις οποίες ευθύνονται νομικά πρόσωπα καθώς και φυσικά πρόσωπα που είναι ελεύθεροι 

επαγγελματίες,  επιτηδευματίες ή ακόμα και εταίροι και έχουν πληγεί από την υγειονομική κρίση 

λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19. Δεν αφορά διαγραφή των οφειλών των 

κορωνόπληκτων. 
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30. Επιδοτούνται δάνεια που έχουν προέλθει από το ΤΕΜΠΜΕ; Τι γίνεται στην περίπτωση που η 

εγγύηση έχει καταπέσει και τι γίνεται στην περίπτωση που δεν έχει καταπέσει; 

Για την ένταξη οφειλής στο πρόγραμμα Γέφυρα ΙΙ θα πρέπει να μην υφίσταται για την οφειλή αυτή 

ενεργή εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου ή φορέων του Ελληνικού Δημοσίου ή της Ελληνικής 

Αναπτυξιακής Τράπεζας ή ευρωπαϊκών φορέων από πόρους εθνικούς ή ευρωπαϊκούς για την 

επιδεκτική συνεισφοράς οφειλή. Επομένως, τα δάνεια που έχουν συναφθεί με την εγγύηση του 

Ελληνικού Δημοσίου δεν μπορούν να επιδοτηθούν δυνάμει του προγράμματος Γέφυρα ΙΙ. Σε 

περίπτωση κατάπτωσης της ρήτρας εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου, πιστωτής πλέον γίνεται η 

ΑΑΔΕ (όχι χρηματοδοτικός φορέας) οπότε το δάνειο και πάλι δεν μπορεί να υπαχθεί στο Πρόγραμμα 

ΓΕΦΥΡΑ ΙΙ. 

 

 

31. Επιδοτούνται πυρόπληκτα δάνεια; (δηλ. που λήφθηκαν με εγγύηση του ελληνικού 

δημοσίου). 

Σύμφωνα με το πρόγραμμα Γέφυρα ΙΙ θα πρέπει να μην υφίσταται ενεργή εγγύηση του Ελληνικού 

Δημοσίου ή φορέων του Ελληνικού Δημοσίου ή της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας ή 

ευρωπαϊκών φορέων από πόρους εθνικούς ή ευρωπαϊκούς για την επιδεκτική συνεισφοράς οφειλή. 

Επομένως, τα πυρόπληκτα δάνεια που έχουν συναφθεί με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου δεν 

μπορούν να επιδοτηθούν δυνάμει του προγράμματος Γέφυρα ΙΙ.(άρθρο 64 παρ.4 περ. β). 

ν.4790/2021). 

 

 

32. Σχετίζεται το πόσα χρήματα έλαβε η επιχείρηση από την επιστρεπτέα προκαταβολή; 

Το εάν μία επιχείρηση είναι δικαιούχος ή λήπτης της ενίσχυσης με τη μορφή της επιστρεπτέας 

προκαταβολής, σύμφωνα με τις σχετικές υπουργικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί ή θα εκδοθούν 

μέχρι την καταληκτική ημερομηνία της αίτησης στο πρόγραμμα Γέφυρα ΙΙ, αποτελεί κριτήριο για το 

χαρακτηρισμό αυτής ως πληγείσας και άρα επιλέξιμης προς επιδότηση. Το ποσό των χρημάτων που 

έλαβε ως επιστρεπτέα προκαταβολή δεν είναι περαιτέρω κρίσιμο για την επιλεξιμότητα της 

επιχείρησης στο πρόγραμμα Γέφυρα ΙΙ. (άρθρο 64 παρ.3 περ. ε’ ν.4790/2021). Ωστόσο, σε 

περίπτωση συνδεδεμένων επιχειρήσεων, που αποτελούν ενιαία επιχείρηση, τα ποσά των 

επιστρεπτέων προκαταβολών, που έλαβε κάθε μία από τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις 

προσμετρώνται και σωρεύονται για τον υπολογισμό του ανώτατου χρηματικού ποσού κρατικής 

ενίσχυσης, που μπορεί να λάβει η ενιαία επιχείρηση στα πλαίσια του Τμήματος 3.1 του Προσωρινού 

Πλαισίου (υπ’ αρ.19-3-2020/C/2020/1863 ανακοίνωση της Ευρωπ. Επιτροπής).(άρθρο 66 παρ.5 

στοιχ .δ΄ν.4790/2021). 

 

 

33. Φυσικό πρόσωπο Α έχει μια ατομική επιχείρηση και είναι ομόρρυθμος εταίρος σε μια ΟΕ και 

ετερόρρυθμος εταίρος σε μια ΕΕ. Η ΕΕ έχει επιχειρηματικό δάνειο στο οποίο είναι εγγυητής ο Α. 

Επίσης υπάρχει επαγγελματικό δάνειο στην ατομική επιχείρηση του Α. Γίνεται μία αίτηση από 
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τον Α και θα υπαχθούν και τα δύο δάνεια ή να κάνει πρώτα αίτηση η ομόρρυθμη εταίρος της ΕΕ 

και μετά ο Α για την ατομική του; 

 

Η αίτηση υποβολής στην πλατφόρμα γίνεται με βάση τον ΑΦΜ του κάθε προσώπου, φυσικού ή 

νομικού, με βάση τον οποίο αντλούνται και οι οφειλές προς χρηματοδοτικούς φορείς από τις 

αντίστοιχες βάσεις πληροφοριακών δεδομένων. Για την επιδότηση του επαγγελματικού δανείου της 

ατομικής επιχείρησης θα πρέπει να υποβληθεί αίτηση από τον ατομικό επιτηδευματία-φυσικό 

πρόσωπο με το δικό του ΑΦΜ.  Για την επιδότηση του δανείου της ετερόρρυθμης εταιρίας θα πρέπει 

να υποβληθεί ξεχωριστή αίτηση από το νομικό πρόσωπο με το ΑΦΜ της ετερόρρυθμης εταιρίας. 

 

 

34. Στην δεύτερη περίπτωση θα ληφθούν υπόψη τα κριτήρια του Α για την ΕΕ; Να σημειωθεί ότι 

τόσο στην ΟΕ όσο και στην ΕΕ οι εταίροι είναι ανδρόγυνο. 

Στην περίπτωση υποβολής αίτησης για την επιδότηση του δανείου της ετερόρρυθμης εταιρίας με 

βάση τον ΑΦΜ του νομικού προσώπου δεν θα θα ληφθούν υπόψη τα εισοδηματικά και περιουσιακά 

κριτήρια του Α ως φυσικού προσώπου, αλλά του νομικού προσώπου της εταιρίας. 

(άρθρο 64 παρ.4 περ. ε, υποπερ. εα), εβ) εγ) στοιχ. ΙΙ). ν.4790/2021. 

 

 

 35. Δάνεια χορηγούμενα από ασφαλιστικά ταμεία (π.χ. δάνειο νέου ασφαλισμένου από το 

ΤΣΑΥ) εμπίπτουν στις διατάξεις του προγράμματος «ΓΕΦΥΡΑ ΙΙ»; 

Με το νέο Πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ ΙΙ» το Ελληνικό Δημόσιο καλείται να καταβάλει συνεισφορά κατά την 

αποπληρωμή των δόσεων όλων των επιχειρηματικών και επαγγελματικών οφειλών προς 

χρηματοδοτικούς φορείς (πιστωτικά ιδρύματα, τράπεζες, εταιρείες παροχής πιστώσεων κλπ). Τα 

ασφαλιστικά ταμεία δεν αποτελούν χρηματοδοτικό φορέα, επομένως τα δάνεια που χορηγούνται 

από αυτά δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του προγράμματος «ΓΕΦΥΡΑ ΙΙ». 

 

 

36. Ο ανοιχτός αλληλόχρεος λογαριασμός, επιδοτείται από το «ΓΕΦΥΡΑ ΙΙ»; 

Η χρησιμοποιούμενη στις τραπεζικές συναλλαγές σύμβαση ανοίγματος πιστώσεως με ανοιχτό 

(αλληλόχρεο) λογαριασμό αφορά στη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων για αντιμετώπιση 

λειτουργικών τους εξόδων και έχει ως περιεχόμενο τη δέσμευση του πιστωτικού ιδρύματος για 

παροχή στον πιστολήπτη πελάτη της πιστώσεων διαφορετικών ειδών, π.χ. δάνεια, εγγυητικές 

επιστολές, ενέγγυες πιστώσεις, μέχρις ενός ορισμένου πιστωτικού (πιστοδοτικού) ορίου, οι οποίες 

θα εξυπηρετούνται με την τήρηση ενός ενιαίου λογαριασμού, του ανοικτού ή αλληλόχρεου 

λογαριασμού. Η σύμβαση αυτή αποτελεί σύμβαση πλαίσιο και αιτία των επιμέρους πιστωτικών 

συμβάσεων, που συνάπτονται προς εκπλήρωσή της. Οι απαιτήσεις της τράπεζας από τις 

παρεχόμενες πιστώσεις και οι έναντι αυτών καταβολές µπορούν να προσδιορίζονται χρονικά και 

ποσοτικά ή να αφήνεται ο προσδιορισμός τους στην ευχέρεια του πελάτη. Σε κάθε όμως περίπτωση  

συμφωνούνται να αποτελούν χρεωστικά ή πιστωτικά, αντίστοιχα, κονδύλια του λογαριασμού 
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χάνοντας την αυτοτέλειά τους και απαιτητό είναι µόνο το υπόλοιπο, που θα προκύψει κατά το 

κλείσιμο του λογαριασμού. 

Επομένως, οι τραπεζικές συμβάσεις αλληλόχρεου λογαριασμού δεν έχουν όλες τα ίδια 

χαρακτηριστικά σε σχέση με τις επί μέρους πιστώσεις που έχουν χορηγηθεί μέσω αυτών και τον 

τρόπο εξόφλησής τους, π.χ. σε άλλες περιπτώσεις προβλέπονται τοκοχρεωλυτικές ή χρεολυτικές 

δόσεις για την εξόφληση πίστωσης που χορηγήθηκε μέσω ανοιχτού λογαριασμού, ενώ σε άλλες 

καταβάλλονται μόνο τόκοι μέχρι το κλείσιμο του αλληλόχρεου λογαριασμού. 

Στο ΓΕΦΥΡΑ ΙΙ, ως «δόση» θα θεωρηθεί αυτή που είναι απαιτητή κατά τη δήλη ημέρα (δηλ. την 

ημερομηνία πληρωμής). Εάν κατά την ημερομηνία πληρωμής είναι απαιτητοί μόνον τόκοι, τότε θα 

τύχουν επιδότησης μόνον οι τόκοι, κατόπιν αναγωγής σε 12μηνη βάση. Εάν είναι απαιτητό και 

κεφάλαιο, θα επιδοτηθεί και το κεφάλαιο.  

Πρακτικά, αυτό που προτείνεται είναι ο ενδιαφερόμενος οφειλέτης να εκκινεί τη διαδικασία 

υποβολής αίτησης στο Πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ ΙΙ», οπότε στη συνέχεια θα διαπιστώνεται μέσω των 

στοιχείων και δεδομένων που υποβάλλει στην πλατφόρμα το χρηματοδοτικό ίδρυμα, αν η 

συγκεκριμένη οφειλή από σύμβαση πίστωσης με ανοιχτό αλληλόχρεο λογαριασμό είναι επιλέξιμη 

για το Πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ ΙΙ». 

 

 

37. Αν κάποιος αγρότης έχει καταγγελμένα αγροτικά και επιχειρηματικά δάνεια στην PQH και 

την Εθνική Τράπεζα, μπορεί να ρυθμίσει μόνο τα καταγγελμένα δάνεια στην Εθνική, να εκδοθεί 

απόφαση συνεισφοράς Δημοσίου και να επιδοτηθεί μόνο για τα δάνεια της Εθνικής από το 

«ΓΕΦΥΡΑ ΙΙ», αφήνοντας αρρύθμιστα τα δάνεια της PQH; (στο «ΓΕΦΥΡΑ Ι» έβγαινε ξεχωριστή 

απόφαση έγκρισης συνεισφοράς Δημοσίου για κάθε πιστωτή). 

Στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΓΕΦΥΡΑ ΙΙ» η επιδότηση (συνεισφορά Δημοσίου) δίδεται ανά 

πιστωτή, επομένως η απάντηση στο ερώτημα είναι κατ΄ αρχήν θετική. Όμως, πρέπει να τονιστεί ότι 

προϋπόθεση για την ένταξη στο πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ ΙΙ» αποτελεί ο αιτών να μην έχει μέχρι και την 

ημερομηνία της αίτησης, δάνεια που δεν εξυπηρετούνται και έχουν καταγγελθεί σε ποσοστό 

μεγαλύτερο του 50% επί του συνόλου των δανείων που έχει λάβει από χρηματοδοτικούς φορείς για 

οποιαδήποτε αιτία. Επομένως, στο συγκεκριμένο ερώτημα, αν δεν υπάρχουν και άλλες, μη 

καταγγελμένες οφειλές, που να υπερβαίνουν το 50% των οφειλών του αγρότη, δεν θα μπορεί ούτως 

ή άλλως να συμμετέχει στο Πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ ΙΙ». 

 

 

38. Η επιχείρησή μου είχε λάβει την αποζημίωση ειδικού σκοπού των 800€ μετά τον Μάρτιο του 

2020; Μπορώ να ενταχθώ στο Πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ ΙΙ»; 

Οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι ιδιοκτήτες ατομικών επιχειρήσεων, καθώς και επιχειρήσεων με τη 

μορφή ομόρρυθμων, ετερόρρυθμων, περιορισμένης ευθύνης εταιρειών και ιδιωτικών 

κεφαλαιουχικών εταιρειών (ΙΚΕ), εκτός των ανωνύμων εταιρειών, οι οποίες δεν απασχολούν 

εργαζόμενους ή απασχολούν μέχρι και πέντε (5) εργαζόμενους, που είχαν λάβει την αποζημίωση 

ειδικού σκοπού για την ενίσχυση επιχειρήσεων λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού 
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COVID-19 της ΚΥΑ 39162/2020 (ΦΕΚ Β' 1457), εμπίπτουν στην έννοια του «επιλέξιμου προσώπου». 

Οι ως άνω κατηγορίες πληρούν το κριτήριο του άρθρου 64§2  του ν. 4790/20 για το Πρόγραμμα 

«ΓΕΦΥΡΑ ΙΙ», όμως θα πρέπει να συντρέχουν και οι υπόλοιπες προϋποθέσεις του νόμου. 

 

 

39. Έχω λάβει στεγαστικό δάνειο για αγορά επαγγελματικής στέγης, περιλαμβάνεται στα 

επιδοτούμενα δάνεια του Προγράμματος «ΓΕΦΥΡΑ ΙΙ»; 

Με το Πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ ΙΙ» το Ελληνικό Δημόσιο καταβάλει συνεισφορά κατά την αποπληρωμή 

δόσεων επιχειρηματικών και επαγγελματικών οφειλών προς χρηματοδοτικούς φορείς (πιστωτικά 

ιδρύματα, τράπεζες, εταιρείες παροχής πιστώσεων κλπ), για τις οποίες ευθύνονται ενεργά νομικά 

πρόσωπα καθώς και φυσικά πρόσωπα που είναι ελεύθεροι επαγγελματίες,  επιτηδευματίες ή ακόμα 

και εταίροι και έχουν πληγεί από την υγειονομική κρίση λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-

19.  Η συνεισφορά αφορά την αποπληρωμή μόνο επιχειρηματικών ή επαγγελματικών οφειλών. 

Επομένως, το στεγαστικό δάνειο πρέπει να αφορά καθαρά την αγορά επαγγελματικής στέγης και 

δεν μπορεί να επιδοτηθεί λ.χ. στεγαστικό δάνειο για αγορά κατοικίας, στην οποία ο ενδιαφερόμενος 

έχει παράλληλα την έδρα της ατομικής του επιχείρησης. 

 

 

40. Εάν κάποιος πληρώνει σήμερα δόση επαγγελματικού δανείου πχ. 100 ευρώ και θέλει να 

αυξήσει την δόση του σε 1.000 ευρώ από 01/05/2021, η επιδότηση ποια από τις δύο δόσεις θα 

συμπεριλάβει; 

Ως «μηνιαία δόση» στο άρθρο 65 παρ. ι) ορίζεται η δόση εξυπηρέτησης των επιλέξιμων οφειλών, 

όπως καθορίζονται στη συμφωνία μεταξύ του χρηματοδοτικού φορέα και του οφειλέτη. Μετά την 

θέση σε ισχύ του προγράμματος και ενόψει υπαγωγής  σε αυτό, δεν επιτρέπονται αυξομειώσεις στη 

δόση και κατά συνέπεια μία τέτοια συμφωνία (περί αύξησης της μηνιαίας δόσης ) πρόδηλα είναι 

καταχρηστική και δύναται να οδηγήσει σε απόρριψη της αίτησης. Σημειωτέον, ότι στο νόμο 

προβλέπεται μετά την ολοκλήρωση της καταβολής της συνεισφοράς του Δημοσίου και χρονικό 

διάστημα παρακολούθησης της οφειλής, καθ΄όλη τη διάρκεια του οποίου ο οφειλέτης καλείται να 

καταβάλει προσηκόντως τις δόσεις της οφειλής του. 

 

 

41. Σε περίπτωση που ο οφειλέτης έχει εξυπηρετούμενα, αλλά και μη εξυπηρετούμενα δάνεια 

και προβεί σε υποβολή της αίτησης για το πρόγραμμα Γέφυρα 2, αλλά δεν προχωρήσει σε 

ρύθμιση του μη εξυπηρετούμενου δανείου, υπάρχει κίνδυνος να επηρεαστεί η επιδότηση του 

εξυπηρετούμενου δανείου; 

Καταρχάς θα πρέπει τα δάνεια που δεν εξυπηρετούνται και επιπλέον έχουν καταγγελθεί, μέχρι και 

την ημερομηνία της αίτησης, να μην καταλαμβάνουν ποσοστό μεγαλύτερο του 50% επί του συνόλου 

των δανείων που έχει λάβει ο αιτών από χρηματοδοτικούς φορείς για οποιαδήποτε αιτία. 

Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 69 παρ. 5, σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων επιδεκτικών 

συνεισφοράς οφειλών, για να ξεκινήσει η καταβολή της συνεισφοράς, πρέπει να ρυθμισθούν ή να 
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εξυπηρετηθούν οι μη εξυπηρετούμενες οφειλές σε κάθε έναν από τους χρηματοδοτικούς φορείς 

χωριστά. Επειδή επομένως η αξιολόγηση γίνεται ανά πιστωτή, εξαρτάται εάν η εξυπηρετούμενη και 

μη εξυπηρετούμενη οφειλή υφίστανται έναντι του ιδίου χρηματοδοτικού φορέα ή μη. Εάν οι οφειλές 

υφίστανται έναντι διαφορετικών πιστωτών, τότε δεν επηρεάζεται η επιδότηση του εξυπηρετούμενου 

δανείου. Εάν όμως οι οφειλές υφίστανται έναντι του ιδίου πιστωτή (χρηματοδοτικού φορέα), θα 

πρέπει να έχουν εξυπηρετηθεί ή ρυθμισθεί όλες οι οφειλές, προκειμένου να ξεκινήσει η καταβολή 

της συνεισφοράς. 

 

42. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται να προσκομιστούν έως 31/12/2021, σε ποια διεύθυνση 

πρέπει να αποσταλούν; Εφόσον επισυναφθούν μαζί με την υποβολή της αίτησης, ο οφειλέτης 

απαλλάσσεται από την υποχρέωση να τα προσκομίσει αργότερα; 

Σύμφωνα με το άρθρο 68 παρ. 5β του νόμου, ο αιτών πρέπει να υποβάλει στην πλατφόρμα και τα 

αντίστοιχα πιστοποιητικά που αποδεικνύουν την υπεύθυνη δήλωση το αργότερο μέχρι την 

31.12.2021.  

Επομένως δεν προβλέπεται η αποστολή των εν λόγω δικαιολογητικών σε κάποια διεύθυνση,  αλλά η 

επισύναψη αυτών στην αίτηση υπαγωγής, σε κάθε δε περίπτωση ο αιτών υποχρεούται να λάβει 

αυτά και να τα υποβάλει στην πλατφόρμα το αργότερο μέχρι 31.12.2021.    

 

 

43. Επαγγελματικά δάνεια που έχουν επιδοτηθεί οι τόκοι τους με το πρόγραμμα «Επιδότηση 

τόκων δανείων πληγέντων από το Covid 19», μπορούν να  υπαχθούν στο πρόγραμμα Γέφυρα ΙΙ; 

Σύμφωνα με το νόμο (άρθρο 64 παρ.4 (γ)) μεταξύ των προϋποθέσεων επιλεξιμότητας του αιτούντος 

είναι να μην υφίσταται κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης άλλη ενεργή κρατική ενίσχυση ή 

συνεισφορά για την επιδεκτική συνεισφοράς οφειλή.  

Το πρόγραμμα επιδότησης τόκων επιχειρηματικών δανείων συνιστά κρατική επιδότηση, ωστόσο 

κρίσιμο είναι το χρονικό διάστημα που αφορά η επιδότηση. Εάν δηλαδή το πρόγραμμα επιδότησης 

αφορούσε σε προγενέστερο χρονικό διάστημα και έχει λήξει κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης 

για υπαγωγή στο ΓΕΦΥΡΑ ΙΙ και επομένως δεν είναι ενεργής η κρατική ενίσχυση,  μπορεί να 

υποβληθεί αίτηση για το πρόγραμμα ΓΕΦΥΡΑ ΙΙ και να εγκριθεί επιδότηση στο πλαίσιο του 

προγράμματος αυτού, υπό την προϋπόθεση βέβαια πλήρωσης και των λοιπών κριτηρίων 

επιλεξιμότητας του νόμου και ελέγχου  της υπέρβασης των ορίων σώρευσης που προβλέπονται στο 

άρθρο 71 του νόμου.  

 

 

44. Αν κάποιος έχει εγκριθεί για την επιδότηση τόκων επιχειρηματικών δανείων Α τριμήνου 

2021, μπορεί να μπει και στο ΓΕΦΥΡΑ ΙΙ; 

Σύμφωνα με το νόμο (άρθρο 64 παρ.4 (γ)) μεταξύ των προϋποθέσεων επιλεξιμότητας του αιτούντος 

είναι να μην υφίσταται κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης άλλη ενεργή κρατική ενίσχυση ή 

συνεισφορά για την επιδεκτική συνεισφοράς οφειλή. Επισημαίνεται ότι η κρατική ενίσχυση πρέπει 
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να είναι ενεργή και να αφορά στην επιδεκτική συνεισφοράς οφειλή δηλ. στο ίδιο το δάνειο για το 

οποίο ζητείται η επιδότηση. 

Το πρόγραμμα επιδότησης τόκων επιχειρηματικών δανείων συνιστά κρατική επιδότηση, ωστόσο, 

εφ’ όσον η επιδότηση αφορά σε άλλο χρονικό διάστημα δηλ. άλλους μήνες και δόσεις, δεν 

θεωρείται ενεργή. Κατά συνέπεια, μπορεί να υποβληθεί αίτηση και να εγκριθεί επιδότηση 

συνεισφοράς στο πλαίσιο του προγράμματος ΓΕΦΥΡΑ ΙΙ δεδομένου ότι δεν υπάρχει ενεργή κρατική 

επιδότηση για την επιδεκτική συνεισφοράς οφειλή και με την προϋπόθεση πλήρωσης και των 

λοιπών κριτηρίων επιλεξιμότητας του νόμου. 

 

 

45. Επιχείρηση η οποία έχει επιδοτηθεί στον Πρώτο Κύκλο του προγράμματος " ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ 

ΤΟΚΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ " και έχει υποβάλει και την αίτηση της για τον Δεύτερο Κύκλο 

δικαιούται να ενταχθεί και στο ΓΕΦΥΡΑ ΙΙ ή θα πρέπει να επιλέξει ανάμεσα στον " Δεύτερο 

Κύκλο " και το " ΓΕΦΥΡΑ ΙΙ " ; 

Δεν χρειάζεται να επιλέξει. Δικαιούται να ενταχθεί και στο ΓΕΦΥΡΑ ΙΙ, καθώς σύμφωνα με τη σχετική 

ανακοίνωση για την υποβολή αιτήσεων για τον B' κύκλο της Δράσης «Επιδότηση τόκων 

υφιστάμενων δανείων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα για την 

αντιμετώπιση της πανδημίας του ιού COVID-19» , η επιδότηση των τόκων, που θα γίνει κατόπιν της 

επιβολής αιτήσεων την τρέχουσα περίοδο, θα αφορά προγενέστερη περίοδο, δηλαδή τους μήνες 

Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο 2021. 

 Οπότε, μπορεί οι χρηματοδοτήσεις να τρέχουν παράλληλα, αλλά δεν χρηματοδοτούνται οι ίδιες 

περίοδοι. 

46. Τα επαγγελματικά δάνεια ΤΕΠΙΧ ΙΙ και πρόγραμμα εγγυοδοσίας μπορούν να ενταχθούν στο 

Πρόγραμμα ΓΕΦΥΡΑ ΙΙ; 

Σύμφωνα με το νόμο (άρθρο 64 παρ.4 (γ) μεταξύ των προϋποθέσεων επιλεξιμότητας του αιτούντος 

είναι να μην υφίσταται κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης άλλη ενεργή κρατική ενίσχυση ή 

συνεισφορά για την επιδεκτική συνεισφοράς οφειλή.  

Τα υπό κρίση προγράμματα, σύμφωνα με τα επιμέρους προγράμματά τους, εμπίπτουν στο 

καθεστώς  κρατικής ενίσχυσης, και επομένως εφόσον αυτή είναι ενεργής, δεν πληρούται το σχετικό 

κριτήριο επιλεξιμότητας, διότι δεν δύνανται να επιδοτούνται παράλληλα τα ίδια δάνεια από 

διαφορετικές κρατικές επιδοτήσεις. 

 

 

47. Επί ατομικής επιχείρησης, το κριτήριο για το ύψος του ανεξόφλητου κεφαλαίου των 

επιδεκτικών για την συνεισφορά του δημοσίου οφειλών (300.000 Ευρώ) αφορά μόνο σε 

επαγγελματικά δάνεια; Π.χ. εάν υπάρχει ένα επαγγελματικό δάνειο με ανεξόφλητο κεφάλαιο 

100.000 Ευρώ και στην ίδια Τράπεζα υπάρχει και στεγαστικό δάνειο με ανεξόφλητο κεφάλαιο 

500.000 Ευρώ, το επαγγελματικό δάνειο είναι επιδεκτικό συνεισφοράς;  

Σύμφωνα με το άρθρο 64 παρ. 4ε στοιχ. iv) του νόμου, εφόσον πρόκειται για οφειλές 

εξυπηρετούμενες ή οφειλές που παρουσίαζαν καθυστέρηση  μέχρι 90 ημέρες την 31.12.2020, για 
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φυσικά πρόσωπα που έχουν την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία ή που ασκούν ατομική 

επιχείρηση και δεν διαθέτουν εργαζόμενους, το σύνολο του ανεξόφλητου κεφαλαίου των 

επιδεκτικών για τη συνεισφορά του Δημοσίου οφειλών, στο οποίο συνυπολογίζονται 

λογιστικοποιημένοι από τους πιστωτές τόκοι, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης δεν 

πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 300.000 Ευρώ ανά πιστωτή.  

Επομένως, για την πλήρωση του συγκεκριμένου κριτηρίου κρίσιμη είναι η επιδεκτική για τη 

συνεισφορά του Δημοσίου οφειλή, ήτοι το επαγγελματικό δάνειο και όχι το σύνολο των οφειλών. 

Εφόσον, επομένως, στο υπό κρίση παράδειγμα, το σύνολο του ανεξόφλητου  κεφαλαίου της 

επιλέξιμης οφειλής δεν υπερβαίνει το όριο των 300.000 Ευρώ, που ορίζει ο νόμος, αυτή είναι 

επιδεκτική συνεισφοράς. 

 

48. Οι οφειλές μιας εταιρείας έχουν όλες τη μορφή δανείων οι οποίες εξυπηρετούνται κανονικά, 

πλην μιας οφειλής από απλήρωτες επιταγές σε άλλη Τράπεζα από αυτές των προηγούμενων 

δανείων, για την οποία δεν υπάρχει επικοινωνία με την Τράπεζα που οφείλονται, ούτε έχει 

μετατραπεί σε δάνειο, ούτε ρυθμιστεί. Τα ερωτήματα είναι: 1. Αν είναι υποχρεωτικό να ενταχθεί 

και αυτή η οφειλή στη διαδικασία του ν 4790/2021 με τους όρους που προβλέπεται 

(διαπραγμάτευση, επίτευξη συμφωνίας, ρύθμιση κλπ). 2. Αν ναι, η σαφώς χρονοβόρα 

διαδικασία ένταξης αυτής της οφειλής θα συμπαρασύρει τις υπόλοιπες.  

Δεν είναι υποχρεωτικό να ενταχθεί και αυτή η οφειλή στη διαδικασία του ν. 4790/2021, καθώς οι 

οφειλές διακρίνονται ανά χρηματοδοτικό φορέα. Ο χαρακτηρισμός των οφειλών ως 

εξυπηρετούμενων, μη εξυπηρετούμενων ή καταγγελμένων και η επιλεξιμότητα του αιτούντος με 

βάση τις προαναφερθείσες διακρίσεις λαμβάνει χώρα ανά πιστωτή. 

Προϋπόθεση ωστόσο είναι οι αιτούντες  να μην έχουν δάνεια τα οποία δεν εξυπηρετούνται και 

επιπλέον έχουν καταγγελθεί μέχρι και την ημερομηνία της αίτησης, που καταλαμβάνουν ποσοστό 

μεγαλύτερο του πενήντα τοις εκατό (50%) επί του συνόλου των δανείων που έχουν λάβει από 

χρηματοδοτικούς φορείς για οποιαδήποτε αιτία.  

Σημειώνεται ότι δάνεια τα οποία είχαν ρυθμιστεί πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης δεν 

θεωρούνται ως καταγγελμένα για να κριθεί η επιλεξιμότητα του αιτούντος σύμφωνα με την 

παρούσα παράγραφο. (άρθρο 64 παρ.1 & 5 ν.4790/2021) 

 

49. Στην περίπτωση μικρών ανεξάρτητων (όχι ενιαίων) επιχειρήσεων ποιο είναι το σύνολο των 

υπεύθυνων δηλώσεων που πρέπει να επισυναφθούν στην αίτηση; 

Δεν προβλέπεται δυνατότητα ή υποχρέωση επισύναψης υπευθύνων δηλώσεων. Τα κείμενα των 

προβλεπόμενων στο νόμο προβλεπόμενων δηλώσεων έχουν συμπεριληφθεί και αποτελούν στάδιο 

της πλατφόρμας απαιτώντας μόνο το τικάρισμα του σχετικού πεδίου που τις συνοδεύει. 

 

 

50. Επαγγελματικό δάνειο έχει εκδοθεί σε δύο ΑΦΜ (ελεύθεροι επαγγελματίες, χωρίς 

προσωπικό, πληττόμενοι ΚΑΔ, ο ένας παρουσιάζει μείωση τζίρου 20%, ο άλλος όχι. Θα υποβάλει 

την αίτηση, αυτός με τη μείωση και θα εμφανιστεί ο άλλος σαν συνοφειλέτης;  
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Προτείνεται να υποβάλλει την αίτηση έκαστος δανειολήπτης που πληροί τις προϋποθέσεις. Τα 

ενήμερα δάνεια συνδέονται συνήθως με το ΑΦΜ του πρωτοφειλέτη.  

Ο νόμος προβλέπει ότι η μεταβίβαση των απαιτήσεων των πιστωτικών ιδρυμάτων ή η ανάθεση της 

διαχείρισής τους σύμφωνα με τον ν. 4354/2015 (Α΄ 176), καθώς και η τιτλοποίησή τους σύμφωνα με 

τον ν. 3156/2003 (Α΄ 157) ή τον ν. 4649/2019 (Α΄ 206) και η υποκατάσταση εγγυητή ή εν γένει 

συνοφειλέτη σε αυτές δεν εμποδίζουν τη ρύθμισή τους σύμφωνα με το παρόν (βλ. άρθρο 64 παρ.6). 

 

51. Οι καταθέσεις, τα χρηματοοικονομικά προϊόντα και η ακίνητη περιουσία ελέγχονται σε 

επίπεδο επιχείρησης ή λαμβάνονται υπόψη και των εταίρων της; Αν δηλαδή ένας εταίρος-

φυσικό πρόσωπο μίας Α.Ε. έχει καταθέσεις και ακίνητη περιουσία που ξεπερνούν τα όρια των 

προϋποθέσεων, θα υπάρξει πρόβλημα για την αίτηση της εταιρείας;  

Οι καταθέσεις κλπ ελέγχονται σε επίπεδο ΑΦΜ αιτούντος, εκτός αν αιτών είναι έγγαμο φυσικό 

πρόσωπο, οπότε λαμβάνεται υπόψη το οικογενειακό εισόδημα, οι καταθέσεις και τα επενδυτικά 

προϊόντα του αιτούντος, του ή της συζύγου του και των εξαρτώμενων μελών. 

 

53. H κατάθεση της αίτησης γίνεται από το νομικό πρόσωπο ή το νόμιμο εκπρόσωπο; 

Η κατάθεση της αίτησης γίνεται ανά ΑΦΜ, εν προκειμένω το ΑΦΜ του νομικού προσώπου. Η αίτηση 

συνυπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο, ενώ ο νόμιμος εκπρόσωπος υποβάλλει και τις 

αναγκαίες υπεύθυνες δηλώσεις. 

 

54. Τα πιστοποιητικά που ζητούνται στην αίτηση πρέπει να υποβληθούν ως συνημμένα με την 

αίτηση; Ή να προσκομισθούν στην Τράπεζα μέχρι τις 31/12/2021; 

Κατά την υποβολή της αιτήσεως, ο αιτών συνυποβάλλει υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει περιέλθει σε 

κατάσταση πτώχευσης, δεν έχει κατατεθεί αίτηση για πτώχευση, δεν έχει τεθεί σε αναγκαστική 

διαχείριση, δεν έχει υποβληθεί  αίτηση για θέση σε αναγκαστική διαχείριση και δεν έχει υπαχθεί σε 

οιαδήποτε διαδικασία αφερεγγυότητας βάσει του εθνικού δικαίου, με εξαίρεση την περίπτωση όπου 

έχει επικυρωθεί συμφωνία εξυγίανσης της επιχείρησης με δικαστική απόφαση, η οποία δεν έχει 

προσβληθεί με ένδικα μέσα. Για τις υπεύθυνες δηλώσεις της περίπτωσης αυτής, ο αιτών θα πρέπει 

να υποβάλει στην πλατφόρμα και το αντίστοιχο πιστοποιητικό (Ενιαίο Πιστοποιητικό 

Φερεγγυότητας) που αποδεικνύει το περιεχόμενο της υπεύθυνης δήλωσης, το αργότερο μέχρι την 

31/12/2021.  

 

56. Μέχρι ποια ημερομηνία πρέπει να έχουν συναφθεί οι συμβάσεις δανείων; 

Το πρόγραμμα επιδοτεί οφειλές υφιστάμενες την 31.12.2020. Εφόσον η επιλέξιμη οφειλή είναι μη 

εξυπηρετούμενη για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από 90 ημέρες ή η σχετική σύμβαση έχει 

καταγγελθεί, για να εκκινήσει η διαδικασία καταβολής της συνεισφοράς του Δημοσίου λαμβάνει 

χώρα αναδιάρθρωση της επιλέξιμης οφειλής, έπειτα από συμφωνία του οφειλέτη με το 

χρηματοδοτικό φορέα. Η διαδικασία αναδιάρθρωσης πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο εντός 

τριών (3) μηνών, και σε κάθε περίπτωση έως την 15.07.2021. 
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57. Ποιο είναι το πιστοποιητικό περί μη υπαγωγής σε διαδικασία αφερεγγυότητας, πλην της 

δικαστικής εξυγίανσης που ζητείται στην αίτηση;  

Στο πλαίσιο ανάληψης δράσεων απλούστευσης και ψηφιοποίησης διαδικασιών, γνωστοποιήθηκε με 

την με αριθμό 13535/29.3.2021 Εγκύκλιο της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας Δικαιοσύνης 

του Υπουργείου Δικαιοσύνης,  η καθιέρωση του «Ενιαίου Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας» 

για φυσικά και νομικά πρόσωπα, με το οποίο  ενοποιούνται 25 πιστοποιητικά οικονομικής και 

επιχειρηματικής δραστηριότητας που αφορούν στην δικαστική φερεγγυότητα και τα οποία 

εκδίδονταν από τα δικαστήρια όλης της χώρας. Η χορήγηση του εν λόγω πιστοποιητικού  

Δικαστικής Φερεγγυότητας, θα γίνεται πλέον  με την υποβολή μίας ενιαίας για όλα τα δικαστήρια 

αίτησης ηλεκτρονικά, για όσα δικαστήρια έχουν υπαχθεί στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης 

Δικαστικών Υποθέσεων Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης, ενώ στα υπόλοιπα δικαστήρια (εκτός 

ΟΣΔΥ – ΠΠ) θα απαιτείται η φυσική παρουσία  του ενδιαφερομένου στη γραμματεία του 

δικαστηρίου. 

 

58. Διαχειριστής και εταίρος με 60% σε Ο.Ε. απεβίωσε το Φεβρουάριο του 2019. Στο ΑΦΜ του 

υφίσταται επιχειρηματικού δάνειο το οποίο έχει μεταβιβαστεί να εξυπηρετείται από τους 

κληρονόμους , από ποιον θα γίνει η αίτηση; 

Σύμφωνα με το άρθρο 64 παρ. 3(δ) του Ν.4790/2021, πληγέντες βάσει των διατάξεων του νόμου 

θεωρούνται και οι εταίροι προσωπικών ή κεφαλαιουχικών εταιρειών των οποίων η λειτουργία έχει 

ανασταλεί υποχρεωτικά ή οι οποίες χαρακτηρίστηκαν ως πληττόμενες, βάσει του Κωδικού Αριθμού 

Δραστηριότητάς (Κ.Α.Δ.) τους, και εφόσον τα έσοδα της εταιρίας και τα δικά τους έσοδα του 

ημερολογιακού έτους 2020 παρουσίασαν μείωση ίση ή μεγαλύτερη του είκοσι τοις εκατό (20%), σε 

σχέση με τα αντίστοιχα έσοδα του ημερολογιακού έτους 2019, όπως αυτό προκύπτει από τις 

περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α. Συνεπώς, η αίτηση μπορεί να γίνει από τους κληρονόμους του εταίρου, 

εφόσον πληρούν στο πρόσωπό τους και τα λοιπά κριτήρια που προβλέπει ο νόμος. 

 

 

59. Mε την υπαγωγή μας στο ΓΕΦΥΡΑ ΙΙ αποδεχόμαστε και το ύψος της οφειλής των δανείων 

που έχουμε στις τράπεζες; 

Η υπαγωγή στο πρόγραμμα ΓΕΦΥΡΑ ΙΙ δεν συνεπάγεται αναγνώριση του ύψους της οφειλής προς το 

πιστωτικό ίδρυμα. Επειδή όμως απαραίτητη προϋπόθεση για τον προσδιορισμό της δόσης της 

αποπληρωμής είναι η ρύθμιση της οφειλής, η Τράπεζα θα ζητήσει ως προϋπόθεση της ρύθμισης την 

αναγνώριση του ύψους της οφειλής. 

 

 

60. Εάν τα κεφάλαια κίνησης αγροτών και γενικά τα κεφάλαια κίνησης επιδοτούνται από το 

πρόγραμμα ΓΕΦΥΡΑ ΙΙ; 

Η χορήγηση κεφαλαίου κίνηση κατά τις τραπεζικές συναλλαγές αφορά στη χρηματοδότηση των 

επιχειρήσεων για αντιμετώπιση λειτουργικών τους εξόδων. Το συμβατικό πλαίσιο και αιτία 
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χορήγησης που ως άνω κεφαλαίου, συµφωνούνται κατά περίπτωση και αποτελούν μέρος της 

επιμέρους συμφωνίας με τον κάθε οφειλέτη. 

Επομένως, οι τραπεζικές συμβάσεις χορήγησης κεφαλαίου κίνησης δεν έχουν όλες τα ίδια 

χαρακτηριστικά, π.χ. σε κάποιες περιπτώσεις έχουν την νομική μορφή χορήγησης πιστώσεως μέσω 

ανοιχτού αλληλόχρεου  λογαριασμού. Πρακτικά, αυτό που προτείνεται είναι ο ενδιαφερόμενος 

οφειλέτης να εκκινεί τη διαδικασία υποβολής αίτησης στο Πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ ΙΙ», οπότε στη 

συνέχεια θα διαπιστώνεται, μέσω του χρηματοδοτικού ιδρύματος, μέσω των στοιχείων και 

δεδομένων που υποβάλλει στην πλατφόρμα το χρηματοδοτικό ίδρυμα, αν η συγκεκριμένη οφειλή 

από κεφάλαιο κίνησης είναι επιλέξιμη για το Πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ ΙΙ» 

 

 

61. Πού θα αποσταλούν τα πιστοποιητικά (περί μη πτώχευσης κλπ.) αν έχω υποβάλλει την 

αίτηση, και δεν τα έχω επισυνάψει, έως την 31/12/2021; 

Σύμφωνα με την παράγραφο 5(β) του άρθρου 68 του Ν.4790/2021, ο αιτών πρέπει να υποβάλει 

στην πλατφόρμα τα πιστοποιητικά το αργότερο μέχρι την 31η.12.2021. Η αποστολή τους με 

οποιονδήποτε άλλο τρόπο δεν προβλέπεται από τον νόμο. 

 

62. Στο πρόγραμμα ΓΕΦΥΡΑ ΙΙ συμμετέχουν μόνο επιχειρήσεις ή και εργαζόμενοι σε αναστολή με 

καταναλωτικά δάνεια;  

Το άρθρο 64 παράγραφος 2(β) προβλέπει ότι στο πρόγραμμα ΓΕΦΥΡΑ ΙΙ υπάγονται και φυσικά 

πρόσωπα που είναι ενεργοί ελεύθεροι επαγγελματίες ή επιτηδευματίες ή εταίροι προσωπικών ή 

κεφαλαιουχικών εταιρειών. Συνεπώς, οι εργαζόμενοι σε αναστολή που έχουν λάβει καταναλωτικά 

δάνεια, δεν μπορούν να υπαχθούν στο πρόγραμμα. 

 

 

63. Στο τελευταίο μέρος υποβολής της αίτησης υπάρχουν οι εξής επιλογές: Δηλώνω υπεύθυνα 

ότι έλαβα ενισχύσεις, σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης, κατά την έννοια της περ. ιθ του αρ. 65 

του παρόντος, δυνάμει του τμήματος 3.1 του Προσωρινού Πλαισίου και Δηλώνω υπεύθυνα ότι 

δεν έχω λάβει κάποια ενίσχυση δυνάμει του Προσωρινού Πλαισίου, Θα πρέπει να επιλεγεί 

οπωσδήποτε μία εκ των δύο παραπάνω ; Και εάν ναι, στην περίπτωση που έχουν ληφθεί 

ενισχύσεις δυνάμει του τμήματος 3.1 του Προσωρινού Πλαισίου, σε επίπεδο ανεξάρτητης 

επιχείρησης, θα πρέπει να σημειωθεί η πρώτη επιλογή; 

Σε περίπτωση που μία ανεξάρτητη επιχείρηση έχει λάβει ενίσχυση κατά την έννοια της περ. ιθ του 

αρ. 65 του νόμου, δυνάμει του τμήματος 3.1 του Προσωρινού Πλαισίου, δεν χρειάζεται να δηλώσει 

υπεύθυνα ότι έχει λάβει ενισχύσεις, σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης. 

 

 

64. Είναι επιλέξιμη η ενίσχυση ανοικτών επαγγελματικών δανείων (όχι τοκοχρεωλυτικά), των 

οποίων η ελάχιστη οφειλόμενη δόση αφορά μόνο τόκους; 
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Με το Πρόγραμμα Γέφυρα ΙΙ, το Δημόσιο συνεισφέρει, για χρονικό διάστημα, που δεν υπερβαίνει 

τους οκτώ (8) μήνες, από την ημερομηνία έγκρισης της αίτησης του νόμου στις δόσεις για την 

αποπληρωμή των πάσης φύσεως επιχειρηματικών ή επαγγελματικών οφειλών προς 

χρηματοδοτικούς φορείς, ενεργών νομικών και φυσικών προσώπων, ελεύθερων επαγγελματιών ή 

επιτηδευματιών ή εταίρων. 

Στο ΓΕΦΥΡΑ ΙΙ, ως «δόση» θα θεωρηθεί αυτή που είναι απαιτητή κατά τη δήλη ημέρα (δηλ. την 

ημερομηνία πληρωμής). Εάν κατά την ημερομηνία πληρωμής είναι απαιτητοί μόνον τόκοι, τότε θα 

τύχουν επιδότησης μόνον οι τόκοι, κατόπιν αναγωγής σε 12μηνη βάση. Εάν είναι απαιτητό και 

κεφάλαιο, θα επιδοτηθεί και το κεφάλαιο.  Πρακτικά, αυτό που προτείνεται είναι ο ενδιαφερόμενος 

οφειλέτης να εκκινεί τη διαδικασία υποβολής αίτησης στο Πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ ΙΙ», οπότε στη 

συνέχεια θα διαπιστώνεται, μέσω του χρηματοδοτικού ιδρύματος, μέσω των στοιχείων και 

δεδομένων που υποβάλλει στην πλατφόρμα το χρηματοδοτικό ίδρυμα, αν η συγκεκριμένη οφειλή 

είναι επιλέξιμη για το Πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ ΙΙ». 

 

65. Ο οδηγός ερωταπαντήσεων αναφέρει: Κατά τον χρόνο της αίτησης να μην έχει λάβει άλλη 

ενεργή κρατική ενίσχυση ή συνεισφορά. Τι εννοεί; 

Σύμφωνα με το νόμο (άρθρο 64 παρ.4 (γ)) μεταξύ των προϋποθέσεων της επιλεξιμότητας του 

αιτούντος είναι να μην υφίσταται κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης άλλη ενεργή κρατική 

ενίσχυση ή συνεισφορά για την επιδεκτική συνεισφοράς οφειλή.  

Η ενεργή κρατική επιδότηση ή συνεισφορά αφορά σε λοιπά προγράμματα επιδότησης ή 

συνεισφοράς που τρέχουν παράλληλα και βάσει των οποίων δίνεται επιδότηση από το Κράτος π.χ. 

δάνεια που έχουν επιδοτηθεί δυνάμει του Προγράμματος ΓΕΦΥΡΑ Ι (Κεφάλαιο Γ’ Μέρος Τρίτο του ν. 

4714/2020) κ.α. 

Δεν δύνανται να επιδοτούνται παράλληλα τα ίδια δάνεια από διαφορετικές κρατικές επιδοτήσεις με 

βάση σχετικά προγράμματα συνεισφοράς.  

 

66. Έστω ατομική επιχείρηση με ενήμερο δάνειο. Αν ο επιτηδευματίας δεν πιάνει τα κριτήρια, 

αλλά τα πιάνει η σύζυγος του που είναι εγγυητής στο δάνειο, μπορεί να κάνει αυτή αίτηση και 

να περάσει; 

Η σύζυγος – εγγυητής δανείου που πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας μπορεί κατ’ αρχήν να 

υποβάλει αίτηση στο πλαίσιο του Προγράμματος Γέφυρα ΙΙ.  

Επισημαίνονται, ωστόσο, τα κριτήρια επιλεξιμότητας του νόμου (άρθρο 64 παρ. 4 εα (Ι)), για 

φυσικά πρόσωπα που έχουν την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία ή που ασκούν ατομική 

επιχειρηματική δραστηριότητα και δεν διαθέτουν εργαζομένους. Στην περίπτωση αυτή, αναφορικά 

με το κριτήριο επιλεξιμότητας που ορίζει ότι ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το εισόδημα κατά 

περίπτωση, δεν πρέπει να υπερβαίνει τις είκοσι τέσσερις χιλιάδες (24.000) ευρώ (το ποσό 

προσαυξάνεται κατά δεκαοκτώ χιλιάδες (18.000) ευρώ για τον σύζυγο ή τη σύζυγο και κατά πέντε 

χιλιάδες (5.000) ευρώ για κάθε εξαρτώμενο μέλος και μέχρι τρία (3) εξαρτώμενα μέλη), λαμβάνεται 

υπόψη το οικογενειακό εισόδημα του αιτούντος φυσικού προσώπου, κατά το τελευταίο έτος για το 

οποίο υπάρχει δυνατότητα υποβολής φορολογικής δήλωση. 
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Επομένως, εάν η περίπτωση της συζύγου- εγγυητή εν προκειμένω εμπίπτει στην κατηγορία των 

φυσικών προσώπων που έχουν την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία ή που ασκούν ατομική 

επιχειρηματική δραστηριότητα και δεν διαθέτουν εργαζομένους, θα ληφθεί υπόψη το οικογενειακό 

της εισόδημα – άρα και του επιτηδευματία συζύγου της- στο πλαίσιο των κριτηρίων επιλεξιμότητας 

του νόμου ως ανωτέρω.  

 

 

67. Οι υπεύθυνες δηλώσεις θέλουν γνήσιο υπογραφής ή όχι; Ανεβαίνουν στην πλατφόρμα ή 

όχι; 

Στην πλατφόρμα του Προγράμματος Γέφυρα ΙΙ δεν επισυνάπτονται κατ’ αρχήν οι υπεύθυνες 

δηλώσεις. Η διαδικασία αναφορικά με τις υπεύθυνες δηλώσεις είναι η εξής σύμφωνα με τον Οδηγό 

Χρήσης της Πλατφόρμας: Ο χρήστης (αιτών),ο οποίος έχει εισέλθει στην πλατφόρμα με ΑΦΜ 

φυσικού προσώπου, καλείται να δηλώσει ότι συμφωνεί με τις αναγραφόμενες δηλώσεις, όπως 

εμφανίζονται στην «Εικόνα 22» του Οδηγού Χρήσης. Στην περίπτωση που ο αιτών έχει εισέλθει στην 

πλατφόρμα με ΑΦΜ νομικού προσώπου τότε καλείται να δηλώσει ότι συμφωνεί με τις 

αναγραφόμενες δηλώσεις, όπως εμφανίζονται στην «Εικόνα 23» του Οδηγού Χρήσης.   

Στη συνέχεια ο αιτών, ανάλογα με την κατηγοριοποίησή του, οφείλει να επισυνάψει τα αντίστοιχα 

πιστοποιητικά προς επιβεβαίωση των όσων έχει δηλώσει υπεύθυνα παραπάνω. Τα πιστοποιητικά 

μπορούν να προσκομισθούν το αργότερο μέχρι τη 31η/12/2021. Πιο συγκεκριμένα αν ο αιτών έχει 

κατηγοριοποιηθεί ως ελεύθερος επαγγελματίας ή ατομική επιχείρηση χωρίς εργαζομένους, πολύ 

μικρή επιχείρηση ή μικρή επιχείρηση τότε οφείλει να προσκομίσει τα πιστοποιητικά περί μη 

πτώχευσης, μη κατάθεσης αίτησης πτώχευσης, μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση, μη κατάθεσης 

αίτησης σε αναγκαστική διαχείριση και μη υπαγωγής σε διαδικασία αφερεγγυότητας πλην της 

δικαστικής εξυγίανσης, όπως εμφανίζονται στην «Εικόνα 24» του Οδηγού Χρήσης.  

Στην περίπτωση που ο αιτών έχει κατηγοριοποιηθεί ως μεσαία επιχείρηση τότε οφείλει αν 

επισυνάψει και το αρχείο της υπεύθυνης δήλωσης λογιστή. Το εν λόγω αρχείο είναι απαραίτητο να 

επισυναφτεί προκειμένου να ολοκληρωθεί επιτυχώς η υποβολή της αίτησης, σε αντίθεση με τα 

υπόλοιπα τα οποία πρέπει να προσκομισθούν το αργότερο μέχρι τη 31η/12/2021, όπως εμφανίζεται 

στην «Εικόνα 25», του Οδηγού Χρήσης. 

 

 

68. Το ΦΕΚ λέει ατομική χωρίς προσωπικό να έχει εισόδημα έως 24.000€ πλέον 18.000 € για το 

σύζυγο πλέον 5.000€ για κάθε παιδί. Το έντυπο ερωταπαντήσεων λέει έως 57.000€. Το λέει 

ενδεικτικά έως που μπορεί να φτάσει; Το σωστό είναι του ΦΕΚ; 

Δεν υπάρχει απόκλιση ανάμεσα στα οριζόμενα του νόμου και την απάντηση στο αρχείο 

ερωταπαντήσεων. Προφανώς ισχύουν τα αναφερόμενα στο νόμο αλλά κατά περίπτωση. Το ποσό 

των 57.000 € είναι το ανώτατο όριο επιλεξιμότητας σε σχέση με το οικογενειακό εισόδημα (με τρία 

τέκνα). 
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69. Οικογενειακό εισόδημα ή τζίρος; Τι λαμβάνεται υπόψη στα κριτήρια επιλεξιμότητας; 

Το οικογενειακό εισόδημα λαμβάνεται υπόψη σε ότι αφορά των έλεγχο των κριτηρίων των 

ατομικών επιχειρήσεων, οι οποίες δεν απασχολούν εργαζόμενο. Για τις λοιπές κατηγορίες 

ωφελούμενων λαμβάνεται υπόψη ο τζίρος (κύκλος εργασιών).  

 

70. Το Factoring επιδοτείται; 

Όχι, το Factoring δεν εντάσσεται στις προς συνεισφορά οφειλές του Προγράμματος «ΓΕΦΥΡΑ ΙΙ» 

λόγω της ειδικής νομικής του φύσης, καθώς δεν έχει τακτές δόσεις. 

 

72.  Μέχρι πότε μπορεί κάποιος να έχει αναστολή πληρωμών, χωρίς να χάσει 8 μήνες 

επιδότησης; 

Αν ο κορωνοπλήκτος έχει λάβει αναστολή πληρωμής οφειλών από το χρηματοδοτικό φορέα, τότε η 

καταβολή της συνεισφοράς του Δημοσίου μπορεί να αρχίσει μετά τη λήξη της αναστολής αυτής και 

δεν χρειάζεται να διακοπεί η αναστολή.  

Συγκεκριμένα, ο οφειλέτης μπορεί να επιλέξει: 

• είτε να διακόψει την αναστολή σε συνεργασία με την τράπεζα και τότε θα λάβει Κρατική 

επιδότηση για 8 μήνες 

• είτε να μην διακόψει την αναστολή σε συνεργασία με την τράπεζα και τότε θα λάβει Κρατική 

επιδότηση για χρονικό διάστημα μικρότερο των 8 μηνών, έτσι ώστε η συνεισφορά του δημοσίου να 

μην ξεπερνά τους 8 μήνες μετά την ημερομηνία έγκρισης της συνεισφοράς. 

Επίσης, μπορεί να χορηγηθεί επιπλέον επιμήκυνση της ήδη χορηγηθείσας αναστολής σε επιλέξιμη 

οφειλή, μετά τη διαπίστωση της επιλεξιμότητας της οφειλής στο πλαίσιο του παρόντος 

προγράμματος. Ωστόσο το δημόσιο δεν δύναται να επιδοτήσει το κορωνόπληκτο δάνειο για χρονικό 

διάστημα άνω των 8 μηνών μετά την ημερομηνία έγκρισης της συνεισφοράς.  

 

 

88. Στα στοιχεία της επιχείρησης (προσωπικό, κύκλο εργασιών κλπ) δηλώνουμε τα στοιχεία της 

ενιαίας επιχείρησης; 

Όχι, δηλώνουμε τα στοιχεία της αιτούσας επιχείρησης. Η συμπλήρωση της αίτησης γίνεται ανά ΑΦΜ. 

 

91. Τα πιστοποιητικά 1 έως 4 συμπεριλαμβάνονται στο πιστοποιητικό 5 περί φερεγγυότητας. 

Πρέπει όντως να επισυνάψουμε το σύνολο των πιστοποιητικών ή μόνο το 5ο που καλύπτει και 

τα άλλα. 

Εφόσον δύναται να εκδοθεί το ενιαίο πιστοποιητικό φερεγγυότητας, τότε απαιτείται μόνον αυτό.  

 

92. Εταιρεία Ο.Ε. που έχει κάνει διακοπή μπορεί να κάνει αίτηση; 

Όχι, η ωφελούμενη επιχείρηση θα πρέπει να είναι ενεργή κατά την υποβολή της αίτησης. 
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93. Όταν υπάρχουν επαγγελματικά δάνεια σε 3 Τράπεζες ο υποβάλλων την αίτηση αναγράφει 

σε ποιές Τράπεζες; 

Κάθε αίτηση διαβιβάζεται ηλεκτρονικά στους χρηματοδοτικούς φορείς, από τους οποίους 

ανακτώνται αυτόματα για τον αιτούντα και κατά περίπτωση τον/την σύζυγο τα στοιχεία αναφορικά 

με το σύνολο των επιλέξιμων οφειλών του. 

 

94. Αν έχουμε πάρει επιδότηση ΕΣΠΑ το 2011 το δηλώνουμε? 

Όχι, δεν χρειάζεται να δηλωθεί. 

 

97. Επιχείρηση με ανοιχτό επιχειρηματικό δάνειο που καταβάλλει τη δόση ανά εξάμηνο, μπορεί 

να επιδοτηθεί; πως υπολογίζεται η δόση ανά μήνα; 

Ναι, μπορεί να επιδοτηθεί εφόσον πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας του νόμου. Για δάνεια των 

οποίων η συμφωνηθείσα δόση δεν είναι καταβλητέα σε μηνιαία βάση, η συνεισφορά του Δημοσίου 

καλύπτει οκτώ (8) μήνες από την έγκρισή της, και καταβάλλεται κατά τον χρόνο που η δόση είναι 

απαιτητή από τον χρηματοδοτικό φορέα. Στην περίπτωση αυτή, η καταβλητέα δόση ανάγεται σε 

μηνιαία βάση. Η συνεισφορά του Δημοσίου για τα δάνεια αυτά καταβάλλεται κατά τον χρόνο που 

είναι απαιτητή η δόση, μπορεί να καλύπτει περισσότερους μήνες και μπορεί να διαφοροποιείται 

κατά τη διάρκεια της συνεισφοράς. 

 

 

98. Εάν γίνει αναδιάρθρωση εξυπηρετούμενου δανείου σε λιγότερες δόσεις, θα επιδοτηθούν οι 

νέες δόσεις; 

Ως «μηνιαία δόση» στο άρθρο 65 παρ. ι) ορίζεται η δόση εξυπηρέτησης των επιλέξιμων οφειλών, 

όπως καθορίζονται στη συμφωνία μεταξύ του χρηματοδοτικού φορέα και του οφειλέτη. Μετά την 

θέση σε ισχύ του προγράμματος και ενόψει υπαγωγής  σε αυτό, δεν επιτρέπονται αυξομειώσεις στη 

δόση και κατά συνέπεια μία τέτοια συμφωνία (περί αύξησης της μηνιαίας δόσης ) πρόδηλα είναι 

καταχρηστική και δύναται να οδηγήσει σε απόρριψη της αίτησης. Σημειωτέον, ότι στο νόμο 

προβλέπεται μετά την ολοκλήρωση της καταβολής της συνεισφοράς του Δημοσίου και χρονικό 

διάστημα παρακολούθησης της οφειλής, καθ΄όλη τη διάρκεια του οποίου ο οφειλέτης καλείται να 

καταβάλει προσηκόντως τις δόσεις της οφειλής του. 

 

 

99. α) Αν έχω δάνειο που καταγγέλθηκε πριν τις 31.12.2018 αλλά έχει ρυθμιστεί είναι 

επιλέξιμο; και β) Δάνειο που είναι μη εξασφαλισμένο επιδοτείται και με τι κριτήρια; 

Εφόσον το δάνειο έχει ρυθμιστεί, μπορεί να υπαχθεί σύμφωνα με τις ειδικότερες προϋποθέσεις του 

νόμου. Τα μη εξασφαλισμένα δάνεια είναι επιδεκτικά συνεισφοράς σύμφωνα με τα κριτήρια που 

τάσσει το Πρόγραμμα για όλα τα δάνεια. 

 

 

100. Έχει εγκριθεί δάνειο ΕΣΠΑ για αγορά παγίων. Πρέπει να αναφερθεί στην αίτηση; 
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Για τον έλεγχο της τήρησης των προϋποθέσεων της σώρευσης, ο αιτών υποχρεούται να υποβάλει τις 

προβλεπόμενες υπεύθυνες δηλώσεις και να τις επισυνάψει στην αίτηση, κατά τα αναφερόμενα στο 

α. 68 παρ. 5 του ν. 4790/2021. 

 

 

101. Αν έχει εκδοθεί μέσω ΚΕΠ πιστοποιητικό πρωτοδικείου για νομικά πρόσωπα με αναφορά 

σε όλα τα πεδία των υπεύθυνων δηλώσεων δεν μπορώ να το χρησιμοποιήσω; 

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί, εφόσον είναι εν ισχύ και καλύπτει όλες τις ζητούμενες δηλώσεις/ 

περιπτώσεις. Έως την καταληκτική ημερομηνία 31.12.2021, μπορεί να ζητηθεί και χρησιμοποιηθεί 

το νέο πιστοποιητικό περί φερεγγυότητας, το οποίο καλύπτει όλα τα απαιτούμενα σημεία. 

 

 

102. Ατομική επιχείρηση έλαβε επιχειρηματικό δάνειο, μετέπειτα έγινε παύση εργασιών. Ο 

δικαιούχος μπορεί να επιδοτηθεί για την οφειλή αυτή μέσω του ΓΕΦΥΡΑ; 

Όχι, η ωφελούμενη επιχείρηση θα πρέπει να είναι ενεργή κατά την υποβολή της αίτησης. 

 

 

103. Τα στοιχεία από ΑΑΔΕ, ΕΦΚΑ, τράπεζες και διαχειριστές δάνειων έρχονται στην 

πλατφόρμα, μετά την υποβολή της αίτησης; 

Με βάση την ΚΥΑ Λειτουργικών Προδιαγραφών τα φορολογικά/ασφαλιστικά στοιχεία/δεδομένα, 

καθώς και οφειλές προς χρηματοδοτικούς φορείς του προσώπου αντλούνται σταδιακά από τις 

αντίστοιχες βάσεις δεδομένων μετά την υποβολή της αίτησης του προσώπου στην ηλεκτρονική 

πλατφόρμα.  

 

 

104. Η επιχείρηση το έτος 2019 ήταν μεσαίου μεγέθους, ενώ τις προηγούμενες χρήσεις όπως 

και το 2018, ήταν μικρού μεγέθους. Ποια στοιχεία (έτους 2019 ή έτους 2018) θα πρέπει να 

συμπληρωθούν; 

Τα στοιχεία του τελευταίου οικονομικού έτους για το οποίο η επιχείρηση είχε υποχρέωση υποβολής 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων ή φορολογικών δηλώσεων. Εν προκειμένω, προφανώς του 

2019. 

 

105. Για ΙΚΕ ανεβάζουμε πιστοποιητικό από το ΓΕΜΗ ή πιστοποιητικό φερεγγυότητας; 

Γενικά, η διαδικασία υποβολής της αίτησης είναι πλήρως αυτοματοποιημένη. Η ερώτηση δεν 

διευκρινίζει σε ποιό στάδιο της αίτησης ζητείται το εν λόγω έγγραφο. Πάντως, το έγγραφο που 

γενικά  ζητείται από την ηλεκτρονική πλατφόρμα είναι το πιστοποιητικό δικαστικής φερεγγυότητας. 

 

 

106. Ελεύθερος επαγγελματίας που είχε επιχειρηματικά δάνεια έχει βγει σε σύνταξη, άρα δεν 

μπορεί να υποβάλει αίτηση εφόσον δεν είναι ενεργός? 
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Μόνο οι ενεργοί επαγγελματίες ή επιχειρήσεις μπορούν να υπαχθούν στο Πρόγραμμα Γέφυρα ΙΙ. 

 

110. Σε ατομική επιχείρηση είναι υποχρεωτική η Υπεύθυνη Δήλωση λογιστή? 

Σύμφωνα με ρητή πρόβλεψη του νόμου η Υ.Δ. λογιστή δεν απαιτείται για ατομικές επιχειρήσεις που 

δεν απασχολούν εργαζόμενο (άρθρο 68 παρ.5 εδάφιο τελευταίο ν.4790/2021). 

 

 

111. ΙΚΕ έχει αιτηθεί στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό. Ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί. Μπορεί 

επιχορηγηθεί από το Πρόγραμμα ΓΕΦΥΡΑ ΙΙ. Ο εκπρόσωπος έχει ενταχθεί στο ΓΕΦΥΡΑ Ι. 

Δεν υπάρχει κώλυμα υποβολής αίτησης υπαγωγής στο πρόγραμμα Γέφυρα ΙΙ από το γεγονός της 

προγενέστερης αίτησης υπαγωγής της εταιρίας στο ν.4469/2017. Η υπαγωγή του νομίμου 

εκπροσώπου στο Γέφυρα Ι δεν επηρεάζει την υποβολή της αίτησης στο Γέφυρα ΙΙ. Ωστόσο, οι 

οφειλές που έχουν υπαχθεί στο πρόγραμμα Γέφυρα Ι και επιδοτούνται από αυτό, δεν μπορούν 

υπαχθούν στο πρόγραμμα Γέφυρα ΙΙ. 

 

 

113. Πότε η επιχείρηση θεωρείται ότι πήρε ένα δάνειο, όταν κατατεθούν τα χρήματα σε 

λογαριασμό της εταιρίας ή όταν έχει την έγκριση και έχει υπογράψει τις συμβάσεις της 

τράπεζας ; 

Η δανειοδότηση της επιχείρησης συντελείται από την εκταμίευση εκ μέρους της Τράπεζας του 

χρηματικού ποσού που συμφωνήθηκε στη δανειακή σύμβαση σε δανειακό λογαριασμό της 

επιχείρησης . 

 

 

114. Η αίτηση μιας OE γίνεται με τους κωδικούς της εταιρείας ή του νόμιμου εκπροσώπου? 

Η υποβολή της αίτησης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα πραγματοποιείται με βάση τον ΑΦΜ του 

αιτούντος του φυσικού ή νομικού προσώπου και τους μοναδικούς κωδικούς Τaxisτου προσώπου 

αυτού. Εν προκειμένω η αίτηση της Ο.Ε. θα υποβληθεί με τους κωδικούς της εταιρίας. 

 

 

115. Τα αγροτικά δάνεια και συγκεκριμένα τα ( ΑΔΑ ) Ανοικτά δάνεια αγροτών μπορούν να 

ενταχθούν στο πρόγραμμα Γέφυρα 2 ; 

Οφειλές που αφορούν στην επαγγελματική ή επιχειρηματική δραστηριότητα του προσώπου μπορούν 

να ενταχθούν στο Πρόγραμμα Γέφυρα ΙΙ, εφόσον δεν υπάρχει γι΄ αυτές ενεργή εγγύηση του 

Ελληνικού Δημοσίου. 

 

 

116. Επιχείρηση βρίσκεται σε διαδικασία διάσπασης και δεν θα έχει ολοκληρωθεί έως την 09.05 

που λήγουν οι αιτήσεις. Υπάρχει πρόβλεψη για τη διάσπαση, ώστε να μπορέσει να λάβει την 

ενίσχυση και το νέο πρόσωπο; 
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Η υποβολή της αίτησης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα πραγματοποιείται με βάση τον ΑΦΜ του 

αιτούντος του φυσικού ή νομικού προσώπου και τους μοναδικούς κωδικούς Τaxis του προσώπου 

αυτού. Εφόσον η εταιρία μετά τη διάσπαση της εξακολουθήσει να έχει τον ίδιο ΑΦΜ με την προ της 

διάσπασης εταιρία, θα μπορεί να λαμβάνει την επιδότηση από το Πρόγραμμα Γέφυρα ΙΙ. Πάντως, η 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 9/5/2021. 

 

118. Τα δάνεια των αγροτών για βιολογική γεωργία είναι επιλέξιμα στο Γέφυρα ΙΙ; 

Ο ΚΑΔ των αγροτών εντάσσεται στους πληττόμενους ΚΑΔ, επομένως οι αγρότες είναι επιλέξιμοι, 

εφόσον πληρούνται για κάθε περίπτωση όλα τα κριτήρια επιλεξιμότητας που θέτει το Πρόγραμμα. 

 

119. Ποιά είναι η διαδικασία μετά την υποβολή της αίτησης; Πρέπει να γίνει κάποια επικοινωνία 

με την Τράπεζα; 

Μετά την υποβολή της αίτησης, διαπιστώνεται αν η αίτηση πληροί όλα τα κατά περίπτωση 

οριζόμενα κριτήρια επιλεξιμότητας, αποστέλλεται εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών στον οφειλέτη 

και τον χρηματοδοτικό φορέα ενημέρωση, ότι ο αιτών είναι καταρχήν επιλέξιμος για συνεισφορά 

Δημοσίου. Στη συνέχεια, εφόσον η επιλέξιμη οφειλή είναι εξυπηρετούμενη, ο χρηματοδοτικός 

φορέας αποστέλλει στην ηλεκτρονική πλατφόρμα το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη 

διαπίστωση της καταρχήν επιλεξιμότητας του αιτούντος το ποσό της μηνιαίας δόσης, ούτως ώστε να 

δρομολογηθεί η έναρξη καταβολής της συνεισφοράς του Δημοσίου. Εφόσον η επιλέξιμη οφειλή είναι 

μη εξυπηρετούμενη για χρονικό διάστημα μικρότερο των ενενήντα (90) ημερών, ο αιτών προβαίνει 

το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη διαπίστωση της καταρχήν επιλεξιμότητάς του 

στην καταβολή των δόσεων που είναι σε καθυστέρηση, διαφορετικά αυτές κεφαλαιοποιούνται από 

τον χρηματοδοτικό φορέα και βαρύνουν το υπόλοιπο της οφειλής. Μετά την πάροδο της προθεσμίας 

αυτής, ο χρηματοδοτικός φορέας αποστέλλει εντός δεκαπέντε (15) ημερών το ποσό της μηνιαίας 

δόσης αυτής, για να ξεκινήσει η καταβολή της συνεισφοράς του Δημοσίου. 

Όταν όμως η επιλέξιμη οφειλή είναι μη εξυπηρετούμενη για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από 

ενενήντα (90) ημέρες ή η σχετική σύμβαση έχει καταγγελθεί, τότε η αίτηση διαβιβάζεται 

ηλεκτρονικά στις εμπλεκόμενες τράπεζες, οι οποίες καλούν τον αιτούντα να προσκομίσει τυχόν 

πρόσθετα απαιτούμενα δικαιολογητικά (π.χ. πιστοποιητικό βαρών). Θα πρέπει να τα προσκομίσει 

εντός 15 ημερών. Στη συνέχεια οι τράπεζες του παρέχουν μια ή περισσότερες εναλλακτικές 

προτάσεις ρύθμισης οφειλών, εντός 30 ημερών. Ο αιτών έχει το δικαίωμα να δεχθεί ή να απορρίψει 

τη ρύθμιση αυτή. Η ρύθμιση αυτή πρέπει να είναι μακροπρόθεσμη και βιώσιμη, δηλ. να μπορεί να 

την εξυπηρετήσει, σύμφωνα με τις παρούσες οικονομικές του δυνατότητες. Για να λάβει την 

επιδότηση, θα πρέπει να έχεις συμφωνήσει σε μια ρύθμιση σε συνεργασία με την τράπεζα και να 

υπογράψει τη σχετική σύμβαση έως 15.7.2021.   

 

 

120. Στην περίπτωση δανείου Ομόρρυθμης Εταιρείας, ποιός είναι υπόχρεος σε αίτηση; 

Για την επιδότηση του δανείου Ομόρρυθμης Εταιρείας θα πρέπει να υποβληθεί αίτηση από το νομικό 

πρόσωπο, με το ΑΦΜ της εταιρείας. 
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121. Αγορά λεωφορείου ΚΤΕΛ με επιδότηση για το οποίο έγινε σύμβαση leasing μπορεί να 

ενταχθεί στο πρόγραμμα Γέφυρα 2; 

Επιδοτούνται πάσης φύσεως επιχειρηματικές οφειλές του οφειλέτη προς χρηματοδοτικό φορέα, οι 

οποίες σχετίζονται με την επιχειρηματική του δραστηριότητα και υφίστανται την 31.12.2020, εφόσον 

πληρούνται και οι λοιπές προϋποθέσεις του νόμου. Σε αυτές υπάγονται και οι χρηματοδοτικές 

μισθώσεις (leasing). 

 

 

122. Τα οικονομικά στοιχεία εταιρείας δεν εμφανίζονται μετά την είσοδο στην πλατφόρμα. Τί 

γίνεται σε αυτήν την περίπτωση; Μπορεί να υποβληθεί η αίτηση; 

Τα οικονομικά στοιχεία αντλούνται μετά την υποβολή της αίτησης. Θα πρέπει να υποβληθεί η αίτηση 

και τα στοιχεία θα αντληθούν τα στοιχεία 

 

123. Αν έχει υποβληθεί αίτηση, μπορώ να κάνω ακύρωση και ξανά υποβολή γιατί δε έχω 

επισυνάψει την υπεύθυνη δήλωση του λογιστή. 

Είναι δυνατή η διόρθωση, αρκεί η αίτηση να έχει υποβληθεί εμπροθέσμως. 

 

124. Έχω κάνει την αίτηση και ζητά επιβεβαίωση από την πρώην σύζυγό μου, ενώ έχει δηλωθεί 

το διαζύγιο από το 2007. Τί πρέπει να κάνω;  

Θα πρέπει να απευθυνθείτε στην ΑΑΔΕ, από την οποία αντλούνται τα στοιχεία, για να διαπιστώσετε 

πού οφείλεται αυτό.  

 

127. Επιχείρηση που έχει προσωπικό σε αναστολή μπορεί να ενταχθεί στο ΓΕΦΥΡΑ ΙΙ; 

Ναι, μπορεί να υποβάλλει αίτηση, εφόσον πρόκειται για πληττόμενη επιχείρηση και πληροί τα 

κριτήρια επιλεξιμότητας.  

 

128. Ομόρρυθμη εταιρεία χωρίς προσωπικό μπορεί να υποβάλλει αίτηση; Συνεισφέρουν με την 

εργασία τους οι εταίροι. 

Εταιρείες που δεν απασχολούν εργαζομένους εντάσσονται στο πρόγραμμα επιδότησης, στην 

κατηγορία που ανταποκρίνεται στο τζίρο τους. Για παράδειγμα, εταιρεία, που δεν απασχολεί 

προσωπικό και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν 

υπερβαίνει τα δύο εκατομμύρια ευρώ (2.000.000 ευρώ) θα πρέπει να πληροί τα κριτήρια των «πολύ 

μικρών επιχειρήσεων» (δηλ. αυτών που απασχολούν από 1 έως 9 άτομα προσωπικό), όπως αυτά 

ορίζονται στο νόμο, προκειμένου να επιδοτηθεί στο πλαίσιο του προγράμματος.  Σε όλες τις 

περιπτώσεις, πλην της ατομικής επιχείρησης και ελεύθερου επαγγελματία, ο εταίρος/ ιδιοκτήτης 

λογίζεται ως εργαζόμενος σε ετήσια βάση. 
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129. Για να ενεργοποιηθεί η ρύθμιση και να ξεκινήσει η συμμετοχή του Δημοσίου, θα πρέπει να 

επισυνάψουμε τις υπεύθυνες δηλώσεις, με δεδομένο ότι υπάρχει χρονικό περιθώριο έως 

31.12.2021; 

Οι  προβλεπόμενες υπεύθυνες δηλώσεις δεν επισυνάπτονται, αλλά επιβεβαιώνονται στην φόρμα της 

αίτησης, πλην της υπεύθυνης δήλωσης λογιστή προκειμένου για τις μεσαίες επιχειρήσεις, η οποία 

επισυνάπτεται κατά την υποβολή της αίτησης.  Για την υποβολή των πιστοποιητικών του άρθρου 68 

παρ. 5β/του ενιαίου πιστοποιητικού δικαστικής φερεγγυότητας ορίζεται χρονικό περιθώριο  μέχρι 

την 31.12.2021 

 

130. Δάνειο το οποίο έχει ρυθμισθεί και είναι εξυπηρετούμενο, μπορεί να αλλάξει το ποσό της 

δόσης και να ενταχθεί; 

Μετά την θέση σε ισχύ του προγράμματος και ενόψει υπαγωγής  σε αυτό, αλλά και κατά την 

διάρκεια της επιδότησης, δεν επιτρέπονται αυξομειώσεις στη δόση. 

 

131. Σε επιχείρηση που δεν εντάσσεται σε καθεστώς ΦΠΑ-άρα δεν υποβάλλει δηλώσεις ΦΠΑ-

πως θα γίνει ο έλεγχος της μείωσης ακαθαρίστων εσόδων; 

Εάν οι εταιρεία, δεν υπόκειται σε ΦΠΑ, η μείωση πρέπει να προκύπτει από τα υποβαλλόμενα 

φορολογικά στοιχεία στη Φορολογική Διοίκηση (Ε3). 

 

132. Μπορεί κάποιος να δει για ποιο λόγο απορρίφθηκε η αίτησή του; 

Ναι, υπάρχει καρτέλα όπου εμφαίνεται ποιο κριτήριο δεν πληρούσε από τα αναφερόμενα στο νόμο.  

 

133. Επαγγελματίας αυτοκινητιστής (ατομική επιχείρηση) έχει δάνειο το taxi του μέσω της 

τράπεζας Volkswagen, δικαιούται τη ΓΕΦΥΡΑ ΙΙ; 

Ναι, και το εν λόγω χρηματοδοτικό ίδρυμα εντάσσεται στην έννοια των χρηματοδοτικών φορέων, 

δοθέντος ότι η συνεισφορά αφορά την αποπληρωμή των πάσης φύσεως επιχειρηματικών ή 

επαγγελματικών οφειλών  προς χρηματοδοτικούς φορείς που τελούν υπό την εποπτεία της 

Τράπεζας της Ελλάδας ή του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού και σχετίζονται με την επιχειρηματική 

δραστηριότητα του αιτούντος.  

 

134. Οι κοινωνίες – συνιδιοκτησίες Φ.Δ.Χ. εντάσσονται στο πρόγραμμα; 

Δεν αναγνωρίζονται ως  νομικά πρόσωπα, αλλά ως φορολογικές οντότητες.  Δοθέντος ότι  το 

πρόγραμμα αφορά σε νομικά πρόσωπα, ατομικούς επιτηδευματίες και ελεύθερους επαγγελματίες,  

πρακτικά προτείνεται η υποβολή αίτησης για υπαγωγή στο πρόγραμμα, οπότε η έγκριση της 

συνεισφοράς θα εξαρτηθεί από τα στοιχεία που θα αντληθούν από την φορολογική διοίκηση και την 

πλήρωση των κριτηρίων του νόμου. 

 

135. Επειδή στα νομικά πρόσωπα δεν αντλεί ακαθάριστα έσοδα ούτε το Ε9,το υποβάλλουμε 

μόνο με ΑΦΜ και στοιχεία της εταιρίας δηλαδή χωρίς ποσά και σε δεύτερη φάση θα αντληθούν 

τα στοιχεία; 
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Τα στοιχεία από ΑΑΔΕ αντλούνται μετά την υποβολή της αίτησης. 

 

138. Υποβάλλεται αίτηση ανά πιστωτικό ίδρυμα ή συνολικά για όλα; 

Η αίτηση υποβολής στην πλατφόρμα  είναι μία και γίνεται με βάση τον ΑΦΜ του κάθε προσώπου, 

φυσικού ή νομικού, με βάση τον οποίο αντλούνται και οι οφειλές προς χρηματοδοτικούς φορείς από 

τις αντίστοιχες βάσεις πληροφοριακών δεδομένων. 

 

 

139. Επιχείρηση με εργαζόμενο από το 2008 έως Νοέμβριο 2020. Μετά παραιτήθηκε. Τώρα δεν 

έχω εργαζόμενο. Μπαίνει η  επιχείρηση στο Γέφυρα ΙΙ;  

Στο Γέφυρα ΙΙ επιλέξιμα είναι και νομικά πρόσωπα, χωρίς εργαζόμενους, εφόσον παρουσιάζουν 

μείωση εσόδων 20%  και πληρούν τα λοιπά απαιτούμενα κριτήρια του Ν.4790/2021. Εταιρείες 

επομένως που δεν απασχολούν εργαζομένους εντάσσονται στο πρόγραμμα επιδότησης, στην 

κατηγορία που ανταποκρίνεται στο τζίρο τους. 

Ο ενδιαφερόμενος κατά την υποβολή της αίτησης δηλώνει πόσους εργαζόμενους είχε το έτος 2020 

ως ΕΜΕ (Ετήσια Μονάδα Εργασίας). Οι εργαζόμενοι που δεν εργάστηκαν ολόκληρο το έτος νοούνται 

ως κλάσματα μίας ΕΜΕ, αφού γίνεται αναγωγή του χρονικού διαστήματος εργασίας τους σε ετήσια 

βάση.Σε όλες τις περιπτώσεις, πλην της ατομικής επιχείρησης και ελεύθερου επαγγελματία, ο 

εταίρος/ ιδιοκτήτης λογίζεται ως εργαζόμενος σε ετήσια βάση. 

 

 

140. Το ηλεκτρονικό  πιστοποιητικό φερεγγυότητας θα αντληθεί αυτόματα από την πλατφόρμα 

της ΕΓΔΙΧ μέσω του πληροφοριακού  συστήματος του Υπουργείου Δικαιοσύνης (ΟΣΔΔΥ); (δείτε 

εδώ ποιά δικαστήρια είναι διασυνδεδεμένα: https://www.solon.gov.gr/webcen) 

 Η αίτηση για την έκδοση του «Ενιαίου Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας» για φυσικά και 

νομικά πρόσωπα,  είναι ενιαία για όλα τα δικαστήρια. Η υποβολή της αίτησης και η παραλαβή του 

πιστοποιητικού θα γίνεται: 

α. ηλεκτρονικά, μέσω του solon.gov.gr για όσα δικαστήρια έχουν υπαχθεί στο Ολοκληρωμένο 

Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης, 

β. με φυσική παρουσία στην Γραμματεία των λοιπών δικαστηρίων ( εκτός ΟΣΔΥ – ΠΠ). 

 Η επισύναψη του εν  λόγω πιστοποιητικού μπορεί να γίνει μέχρι και την 31.12.2021. 

 

 

141. Μπαίνω στο ΓΕΦΥΡΑ ΙΙ, όταν τα 4 στεγαστικά δάνειο α΄κατοικίας που πήρα, (1998-2006), 

για οικία (1998) και το οποίο από την κατασκευή του ως σήμερα χρησιμοποιήθηκε ως 

ενοικιαζόμενα δωμάτια ; 

Με το Πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ ΙΙ» το Ελληνικό Δημόσιο καταβάλει συνεισφορά κατά την αποπληρωμή 

δόσεων επιχειρηματικών και επαγγελματικών οφειλών προς χρηματοδοτικούς φορείς για τις οποίες 

ευθύνονται ενεργά νομικά πρόσωπα καθώς και φυσικά πρόσωπα που είναι ελεύθεροι 

επαγγελματίες,  επιτηδευματίες ή ακόμα και εταίροι και έχουν πληγεί από την υγειονομική κρίση 
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λόγω της πανδημίας του κορωνοϊούCOVID-19.  Η συνεισφορά επομένως αφορά την αποπληρωμή 

μόνο επιχειρηματικών ή επαγγελματικών οφειλών, που σχετίζονται με την επαγγελματική 

δραστηριότητα και υφίστανται την 31.12.2020.  Επομένως, προκειμένου για στεγαστικό δάνειο, 

αυτό πρέπει να αφορά καθαρά την αγορά επαγγελματικής στέγης και δεν μπορεί να επιδοτηθεί λ.χ. 

στεγαστικό δάνειο για αγορά κατοικίας, στην οποία ο ενδιαφερόμενος έχει παράλληλα την έδρα της 

ατομικής του επιχείρησης. 

 

142. Φυσικά πρόσωπα, που το ένα έχει ατομική επιχείρηση και το άλλο εταιρεία ΙΚΕ, έλαβαν 

μαζί στεγαστικό δάνειο και αγόρασαν την επαγγελματική τους στέγη, όπου συστεγάζονται. 

Υποβάλλονται δύο αιτήσεις, μια από τον καθένα;   

Το δάνειο επιδοτείται μια φορά. Αρκεί η υποβολή της αιτήσεως από ένα πρόσωπο. Αυτό που πληροί 

τις προϋποθέσεις του νόμου. 

 

143. Τα δάνεια COSME θεωρούνται ότι έχουν ενεργή κρατική εγγύηση;  

Μεταξύ των προϋποθέσεων που ορίζει ο Νόμος 4790/2021, για την επιδότηση επιχειρηματικών ή 

επαγγελματικών οφειλών προς Χρηματοδοτικούς Φορείς πληττόμενων επιχειρήσεων λόγω covid-19 

είναι να μην υφίσταται κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης άλλη ενεργή κρατική ενίσχυση ή 

συνεισφορά, ούτε ενεργή εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου ή της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας 

ή ευρωπαϊκών φορέων από πόρους εθνικούς ή ευρωπαϊκούς για την επιδεκτική συνεισφοράς 

οφειλή προς τον Χρηματοδοτικό Φορέα (Ν.4790/2021 άρθρο 64 παρ.4β & 4γ). 

Εφόσον κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης δεν υφίσταται ενεργή κρατική ενίσχυση ή 

συνεισφορά, ούτε ενεργή εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου ή της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας 

για τις οφειλές που έχουν ήδη ενταχθεί σε ΤΕΠΙΧ & CΟSΜΕ, τότε μπορούν να επιδοτηθούν μέσω του 

προγράμματος ΓΕΦΥΡΑ ΙΙ. 

145. Στην περίπτωση Ο.Ε. που δεν απασχολεί προσωπικό, δηλώνουμε 2 άτομα, τους 

ομόρρυθμους εταίρους; 

Σε όλες τις περιπτώσεις, πλην ατομικής επιχείρησης και ελεύθερου επαγγελματία, ο εταίρος – 

ιδιοκτήτης λογίζεται ως εργαζόμενος σε ετήσια βάση.  

 

146. Ανώνυμη εταιρεία με δάνεια από δύο διαφορετικές τράπεζες, υποβάλλει δύο διαφορετικές 

αιτήσεις, μια για κάθε τράπεζα ή μια ενιαία αίτηση; 

Υποβάλλεται μια αίτηση για όλες τις οφειλές.  

 

147. Σε Α.Ε. αν υπάρχει δάνειο που έχει καταγγελθεί και έχει ρυθμιστεί πριν το 2018 

(συγκεκριμένα 2015), και έκτοτε εξυπηρετείται κανονικά, μπορεί να κάνει αίτηση στο ΓΕΦΥΡΑ 

II; 

Εφόσον πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις του νόμου, μπορεί.  
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149. Σε περίπτωση εταιρείας που έχει εγκριθεί η συμμετοχή της στο πρόγραμμα και σε 

μεταγενέστερο χρόνο και εντός του προγράμματος καταφέρει να αποπληρώσει την οφειλή της, 

τι γίνεται? 

Εάν στην περίοδο παρακολούθησης η εταιρεία καταφέρει να αποπληρώσει ολοσχερώς το δάνειο, 

δεν δημιουργείται πρόβλημα, δεδομένου ότι η περίοδος παρακολούθησης έχει θεσπιστεί για την 

τήρηση των υποχρεώσεων του δανειολήπτη και με την ολοσχερή εξόφληση υπερκαλύπτονται οι 

υποχρεώσεις αυτές.  

 

151. Μέσα στο ΦΕΚ αναφέρει ότι θεωρούνται ως φυσικά πρόσωπα, ήτοι ατομικές επιχειρήσεις, 

οι εταίροι των προσωπικών εταιρειών, ΕΕ και ΟΕ. Συνεπώς για δάνεια Ετερόρρυθμης Εταιρείας, 

η αίτηση θα γίνει από το νομικό πρόσωπο ή από τον εταίρο – διαχειριστή; Και τα περιουσιακά 

κριτήρια αφορούν το νομικό πρόσωπο ή τους εταίρους;  

Για δάνεια ετερόρρυθμης εταιρείας, η αίτηση θα γίνει στο ΑΦΜ της εταιρείας, που έχει τις οφειλές. 

Πρακτικά, η αίτηση θα υποβληθεί από το νόμιμο εκπρόσωπο, αλλά θα αφορά την εταιρεία, θα γίνει 

με το ΑΦΜ της εταιρείας και τα περιουσιακά κριτήρια αφορούν την εταιρεία. 

 

153. Στις ατομικές χωρίς προσωπικό επιλέγουμε 0 ή 1-9; 

Στην ατομική επιχείρηση, χωρίς προσωπικό, επιλέγουμε 0.  

 

 

154. Είμαστε εταιρεία - νομικό πρόσωπο ακινήτων, εμπορικό κέντρο (ΑΕ) χωρίς προσωπικό 

δικαιούμαστε να κάνουμε αίτηση; Όταν ο τελικός ιδιοκτήτης είναι τράπεζα, δικαιούμαστε την 

επιδότηση του δανείου; 

Πολύ μικρές επιχειρήσεις με προσωπικό 0 – 9 εργαζόμενους μπορούν να κάνουν αίτηση, εφόσον 

πληρούν τις προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος. Η επιδότηση του δανείου χορηγείται στο νομικό 

πρόσωπο που κάνει την αίτηση στο ΑΦΜ του, εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις του νόμου.  

 

155. Η Υ.Δ λογιστή πρέπει να υποβληθεί έως τις 31.12.2021; 

Η Υ.Δ. λογιστή συνυποβάλλεται με την υποβολή της αιτήσεως. 

 

156. Σε Μεσαία Επιχείρηση η Υπεύθυνη Δήλωση λογιστή πρέπει να υποβληθεί κατά την αίτηση ή 

μέχρι 31/12/2021; 

Στην περίπτωση που ο αιτών έχει κατηγοριοποιηθεί ως μεσαία επιχείρηση τότε οφείλει αν 

επισυνάψει και το αρχείο της υπεύθυνης δήλωσης λογιστή. Το εν λόγω αρχείο είναι απαραίτητο να 

επισυναφτεί προκειμένου να ολοκληρωθεί επιτυχώς η υποβολή της αίτησης, σε αντίθεση με τα 

υπόλοιπα τα οποία πρέπει να προσκομισθούν το αργότερο μέχρι τη 31η/12/2021, όπως εμφανίζεται 

στην «Εικόνα 25», του Οδηγού Χρήσης. 

 

157. Αίτηση για στεγαστικό δάνειο έγινε για αγορά επαγγελματικού κτιρίου. Υπάγεται στην 

επιδότηση δόσεων; 
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Με το Πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ ΙΙ» το Ελληνικό Δημόσιο καταβάλει συνεισφορά κατά την αποπληρωμή 

δόσεων επιχειρηματικών και επαγγελματικών οφειλών προς χρηματοδοτικούς φορείς (πιστωτικά 

ιδρύματα, τράπεζες, εταιρείες παροχής πιστώσεων κλπ), για τις οποίες ευθύνονται ενεργά νομικά 

πρόσωπα καθώς και φυσικά πρόσωπα που είναι ελεύθεροι επαγγελματίες,  επιτηδευματίες ή ακόμα 

και εταίροι και έχουν πληγεί από την υγειονομική κρίση λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-

19.  Η συνεισφορά αφορά την αποπληρωμή μόνο επιχειρηματικών ή επαγγελματικών οφειλών. 

Επομένως, το στεγαστικό δάνειο πρέπει να αφορά καθαρά την αγορά επαγγελματικής στέγης και 

δεν μπορεί να επιδοτηθεί λ.χ. στεγαστικό δάνειο για αγορά κατοικίας, στην οποία ο ενδιαφερόμενος 

έχει παράλληλα την έδρα της ατομικής του επιχείρησης. 

 

159. Ανώνυμη Εταιρεία με αξία ακίνητης περιουσίας 18.000.000 βάση εκκαθαριστικού ΕΝΦΙΑ, 

έχει υποθήκη 9.000.000 επί της ακίνητης περιουσίας για την εκδοση Ομολογιακού δανείου 

μπορεί να υποβάλλει αίτηση; 

Πρέπει να ελεγχθούν οι πίνακες των κριτηρίων επιλεξιμότητας. Στις περιπτώσεις όπου αναφέρεται 

ρητώς ότι δεν λαμβάνεται υπόψη η αξία των ακινήτων στα οποία υφίσταται εμπράγματο βάρος ή 

άλλη εξασφάλιση, αυτά εξαιρούνται από τον υπολογισμό της αξίας της ακίνητης περιουσίας. 

 

160. Επαγγελματικό δάνειο που λήγει σε λιγότερο από 8 μήνες μπορεί να ενταχτεί στο 

Πρόγραμμα ΓΕΦΥΡΑ ΙΙ; 

Ναι, θα χορηγείται η συνεισφορά του Δημοσίου, για το χρονικό διάστημα που διαρκεί το δάνειο. 

 

161. Στέλνουμε την αίτηση μόνο με ΑΦΜ και επωνυμία της εταιρείας ? 

Η αίτηση υποβολής στην πλατφόρμα γίνεται με βάση τον ΑΦΜ του κάθε προσώπου, φυσικού ή 

νομικού, με βάση τον οποίο αντλούνται και οι οφειλές προς χρηματοδοτικούς φορείς από τις 

αντίστοιχες βάσεις πληροφοριακών δεδομένων. 

 

162. Ελεύθερος επαγγελματίας με έκδοση ΑΠΥ (δεν υπόκειται σε ΦΠΑ) και ταυτόχρονα 

μισθωτός σε άλλη επιχείρηση μπορεί να ενταχθεί στο Γέφυρα 2; 

Στο πρόγραμμα μπορούν να υπαχθούν φυσικά πρόσωπα που είναι ελεύθεροι επαγγελματίες,  

επιτηδευματίες ή ακόμα και εταίροι, εφόσον πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις του νόμου και έχουν 

πληγεί από την υγειονομική κρίση λόγω της πανδημίας του κορωνοϊούCOVID-19. 

Εάν το ως άνω φυσικό πρόσωπο δεν υπόκειται σε ΦΠΑ, η μείωση τζίρου 20% πρέπει να προκύπτει 

από τα υποβαλλόμενα στοιχεία στη Φορολογική Διοίκηση.   

 

163. Μετά την αίτηση μπορεί να γίνει αλλαγή στον Πληρεξούσιο Σύμβουλο; 

Δεν υπάρχει σχετική πρόβλεψη στο νόμο. Εάν για τη σύνταξή της αίτησης συνέπραξε σύμβουλος 

(λ.χ. λογιστής ή δικηγόρος) ο σύμβουλος αυτός δικαιούται αμοιβής ύψους 250 ευρώ ανά 

χρηματοδοτικό φορέα (πιστωτικό ίδρυμα, τράπεζα, εταιρεία παροχής πιστώσεων κλπ), στον οποίο 

υφίστανται επιλέξιμες προς συνεισφορά οφειλές, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 
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164. Τα δάνεια Κίνησης (ανακυκλώσιμα) είναι επιλέξιμα; 

Η χορήγηση κεφαλαίου κίνηση κατά τις τραπεζικές συναλλαγές αφορά στη χρηματοδότηση των 

επιχειρήσεων για αντιμετώπιση λειτουργικών τους εξόδων. Το συμβατικό πλαίσιο και αιτία 

χορήγησης που ως άνω κεφαλαίου, συµφωνούνται κατά περίπτωση και αποτελούν μέρος της 

επιμέρους συμφωνίας με τον κάθε οφειλέτη. 

Επομένως, οι τραπεζικές συμβάσεις χορήγησης κεφαλαίου κίνησης δεν έχουν όλες τα ίδια 

χαρακτηριστικά, π.χ. σε κάποιες περιπτώσεις έχουν την νομική μορφή χορήγησης πιστώσεως μέσω 

ανοιχτού αλληλόχρεου  λογαριασμού. Πρακτικά, αυτό που προτείνεται είναι ο ενδιαφερόμενος 

οφειλέτης να εκκινεί τη διαδικασία υποβολής αίτησης στο Πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ ΙΙ», οπότε στη 

συνέχεια θα διαπιστώνεται, μέσω του χρηματοδοτικού ιδρύματος, μέσω των στοιχείων και 

δεδομένων που υποβάλλει στην πλατφόρμα το χρηματοδοτικό ίδρυμα, αν η συγκεκριμένη οφειλή 

από κεφάλαιο κίνησης είναι επιλέξιμη για το Πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ ΙΙ» 

 

166. Επιχείρηση με 3 δάνεια το ένα ληξιπρόθεσμο. Συμπαρασύρει και τα άλλα δυο σε μη 

έγκριση; 

Καταρχάς θα πρέπει τα δάνεια που δεν εξυπηρετούνται και επιπλέον έχουν καταγγελθεί, μέχρι και 

την ημερομηνία της αίτησης, να μην καταλαμβάνουν ποσοστό μεγαλύτερο του 50% επί του συνόλου 

των δανείων που έχει λάβει ο αιτών από χρηματοδοτικούς φορείς για οποιαδήποτε αιτία. 

Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 69 παρ. 5, σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων επιδεκτικών 

συνεισφοράς οφειλών, για να ξεκινήσει η καταβολή της συνεισφοράς, πρέπει να ρυθμισθούν ή να 

εξυπηρετηθούν οι μη εξυπηρετούμενες οφειλές σε κάθε έναν από τους χρηματοδοτικούς φορείς 

χωριστά. Επειδή επομένως η αξιολόγηση γίνεται ανά πιστωτή, εξαρτάται εάν η εξυπηρετούμενη και 

μη εξυπηρετούμενη οφειλή υφίστανται έναντι του ιδίου χρηματοδοτικού φορέα ή μη. Εάν οι οφειλές 

υφίστανται έναντι διαφορετικών πιστωτών, τότε δεν επηρεάζεται η επιδότηση του εξυπηρετούμενου 

δανείου. Εάν όμως οι οφειλές υφίστανται έναντι του ιδίου πιστωτή (χρηματοδοτικού φορέα), θα 

πρέπει να έχουν εξυπηρετηθεί ή ρυθμισθεί όλες οι οφειλές, προκειμένου να ξεκινήσει η καταβολή 

της συνεισφοράς. 

 

168. Αν επιχείρηση έλαβε επιστρεπτέα και έχει 20% πτώση αλλά ο ΚΑΔ δεν είναι πληττόμενος 

μπορεί; Και αν ναι, δεν εμφανίζει ένδειξη κορωνόπληκτου θα φανεί σε δεύτερη φάση με την 

άντληση στοιχείων; 

Σύμφωνα με το νόμο μεταξύ των επιλέξιμων προσώπων είναι και δικαιούχοι ή λήπτες της ενίσχυσης 

με τη μορφή της επιστρεπτέας προκαταβολής, σύμφωνα με υπουργικές αποφάσεις που έχουν 

εκδοθεί  θα εκδοθούν μέχρι την καταληκτική ημερομηνία της αίτησης του νόμου και των οποίων τα 

έσοδα του ημερολογιακού έτους 2020 παρουσίασαν μείωση ίση ή μεγαλύτερη του είκοσι τοις εκατό 

20%), σε σχέση με το αντίστοιχα έσοδα του ημερολογιακού έτους 2019, όπως αυτό προκύπτει από 

τις  περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α. Εάν οι ανωτέρω δεν υπόκεινται σε Φ.Π.Α., η μείωση πρέπει να 

προκύπτει από τα υποβαλλόμενα στοιχεία στη Φορολογική Διοίκηση. 
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170. Το Γενικό Πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ αναφέρει τα περί αναγκαστικής διαχείρισης κλπ. 

Μπορούμε να υποβάλουμε αυτό ή να περιμένουμε το φερεγγυότητας; 

Τα πιστοποιητικά που προβλέπονται στο νόμο με τον οποίο εισάγεται το πρόγραμμα ΓΕΦΥΡΑ 2 (ν. 

4790/2021), στα πλαίσια του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου (13535/29.3.2021 Εγκύκλιο της 

Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας Δικαιοσύνης του Υπουργείου Δικαιοσύνης) έχουν 

αντικατασταθεί από το «Ενιαίο Πιστοποιητικό ∆ικαστικής Φερεγγυότητας». Η αίτηση για την έκδοση 

του «Ενιαίου Πιστοποιητικού ∆ικαστικής Φερεγγυότητας» είναι ενιαία για όλα τα Δικαστήρια.  

 

172. Διευκρινίζω την ερώτηση εάν γίνει η αναδιάρθρωση ενήμερου χρέους έως στις 04/05/2021 

εάν έχει δικαίωμα συμμετοχής στο ΓΕΦΥΡΑ 2 (π.χ 8 δόσεις όλες επιδοτούμενες). 

Σύμφωνα με το νόμο η υπαγωγή των οφειλών στις κατηγορίες του νόμου (άρθρο 64 παρ.4) δηλ. 

εξυπηρετούμενα (στοιχείο εα), υπερήμερα (στοιχείο εβ) και καταγγελμένα (στοιχείο εγ) γίνεται με 

αναφορά την 31.12.2020.  

Ειδικά για δάνεια που έχουν καταγγελθεί αναφέρεται ως η υπαγωγή στο πρόγραμμα και τα κριτήρια 

επιλεξιμότητας αναφέρονται σε οφειλές που παρουσίαζαν καθυστέρηση μεγαλύτερη των ενενήντα 

(90) ημερών στις 31.12.2020 και επιπλέον είχαν καταγγελθεί μέχρι την ημερομηνία αυτή από τον 

χρηματοδοτικό φορέα, ακόμα και αν στη συνέχεια ρυθμίστηκαν με συμφωνία οφειλέτη και 

χρηματοδοτικού φορέα. Επιπλέον, κριτήριο επιλεξιμότητας αποτελεί η οφειλή να μην έχει 

καταγγελθεί σε χρόνο που εκτείνεται πριν τις 31.12.2018. 

 

173. Δάνειο αγοράς κατοικίας βάση σύμβασης τράπεζας, αποδεδειγμένα χρησιμοποιείται ως 

επαγγελματική στέγη και δηλώνεται ως ιδιόχρηση επαγγελματικής στέγης στο Ε2 μπορεί να 

ενταχθεί στο πρόγραμμα; 

Με το Πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ ΙΙ» το Ελληνικό Δημόσιο καταβάλει συνεισφορά κατά την αποπληρωμή 

δόσεων επιχειρηματικών και επαγγελματικών οφειλών προς χρηματοδοτικούς φορείς (πιστωτικά 

ιδρύματα, τράπεζες, εταιρείες παροχής πιστώσεων κλπ), για τις οποίες ευθύνονται ενεργά νομικά 

πρόσωπα καθώς και φυσικά πρόσωπα που είναι ελεύθεροι επαγγελματίες,  επιτηδευματίες ή ακόμα 

και εταίροι και έχουν πληγεί από την υγειονομική κρίση λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-

19.  Η συνεισφορά αφορά την αποπληρωμή μόνο επιχειρηματικών ή επαγγελματικών οφειλών. 

Επομένως, το στεγαστικό δάνειο πρέπει να αφορά καθαρά την αγορά επαγγελματικής στέγης και 

δεν μπορεί να επιδοτηθεί λ.χ. στεγαστικό δάνειο για αγορά κατοικίας, στην οποία ο ενδιαφερόμενος 

έχει παράλληλα την έδρα της ατομικής του επιχείρησης. 

 

174. Κοινωνία αστικού δικαίου με εργαζόμενο το ένα μέλος της κοινωνίας μετριέται σαν 

εργαζόμενος; και το σύστημα θα πάρει στοιχεία καταθέσεων τις κοινωνίας του ΑΦΜ ή των 

μελών; 

Με το Πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ ΙΙ» το Ελληνικό Δημόσιο καταβάλει συνεισφορά κατά την αποπληρωμή 

δόσεων επιχειρηματικών και επαγγελματικών οφειλών προς χρηματοδοτικούς φορείς (πιστωτικά 

ιδρύματα, τράπεζες, εταιρείες παροχής πιστώσεων κλπ), για τις οποίες ευθύνονται ενεργά νομικά 

πρόσωπα καθώς και φυσικά πρόσωπα που είναι ελεύθεροι επαγγελματίες,  επιτηδευματίες ή ακόμα 
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και εταίροι και έχουν πληγεί από την υγειονομική κρίση λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-

19.   

Οι καταθέσεις και τα επενδυτικά προϊόντα του αιτούντος, της συζύγου και των εξαρτώμενων μελών 

λαμβάνονται υπ΄ όψιν ως κριτήριο επιλεξιμότητας εφ’ όσον πρόκειται για οφειλές φυσικών 

προσώπων που έχουν την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία ή ασκούν επαγγελματική 

δραστηριότητα και δεν διαθέτουν εργαζομένους.  

 

175. Εταιρεία που έχει leasing ΙΧ για επαγγελματικούς λόγους έχει κάποιες δεσμεύσεις όσον 

αφορά την συμφωνία με την εταιρεία leasing αν ενταχτεί στο ΓΕΦΥΡΑ ΙΙ; 

Επιδοτούνται πάσης φύσεως επιχειρηματικές οφειλές του οφειλέτη προς χρηματοδοτικό φορέα, οι 

οποίες σχετίζονται με την επιχειρηματική του δραστηριότητα και υφίστανται την 31.12.2020. Σε 

αυτές υπάγονται και οι χρηματοδοτικές μισθώσεις (leasing). 

 

179. Δικαιούμαι να μπω στο Πρόγραμμα ΓΕΦΥΡΑ ΙΙ, όταν τα τέσσερα (4) στεγαστικά δάνειο α΄ 

κατοικίας που πήρα, από το 1998 έως το 2006, αφορούν ακίνητο που έχει άδεια ανέγερσης 

κατοικίας (άδεια ανέγερσης 25/6/1998)  και το οποίο από την κατασκευή του χρησιμοποιήθηκε 

ως ενοικιαζόμενα δωμάτια ; 

Με το Πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ ΙΙ» το Ελληνικό Δημόσιο καταβάλει συνεισφορά κατά την αποπληρωμή 

δόσεων επιχειρηματικών και επαγγελματικών οφειλών προς χρηματοδοτικούς φορείς (πιστωτικά 

ιδρύματα, τράπεζες, εταιρείες παροχής πιστώσεων κλπ), για τις οποίες ευθύνονται ενεργά νομικά 

πρόσωπα καθώς και φυσικά πρόσωπα που είναι ελεύθεροι επαγγελματίες,  επιτηδευματίες ή ακόμα 

και εταίροι και έχουν πληγεί από την υγειονομική κρίση λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-

19. Η συνεισφορά αφορά την αποπληρωμή μόνο επιχειρηματικών ή επαγγελματικών οφειλών. 

Επομένως, το στεγαστικό δάνειο πρέπει να αφορά καθαρά την αγορά επαγγελματικής στέγης και 

δεν μπορεί να επιδοτηθεί λ.χ. στεγαστικό δάνειο για αγορά κατοικίας, στην οποία ο ενδιαφερόμενος 

έχει παράλληλα την έδρα της ατομικής του επιχείρησης. 

 

180. Στο σημείο δ΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 68 του ΦΕΚ αναφέρει «υπεύθυνη δήλωση 

σχετικά με τις επιχειρήσεις  που συνιστούν ενιαία επιχείρηση, κατά την έννοια της περ. ιθ’ του 

άρθρου 65, καθώς και αναφορικά με τις ενισχύσεις που έχει λάβει η επιχείρηση, σε επίπεδο 

ενιαίας επιχείρησης, δυνάμει του τμήματος 3.1. του Προσωρινού Πλαισίου». Τι ακριβώς πρέπει 

να αναγράφει το κείμενο της συγκεκριμένης υπεύθυνης δήλωσης? 

Το κείμενο της δήλωσης περιλαμβάνεται στην ηλεκτρονική αίτηση. Ο αιτών πρέπει να «τικάρει» το 

συγκεκριμένο πεδίο. 

 

181. Συνιδιοκτήτης λεωφορείου Δ.Χ. (Νομικό Πρόσωπο: κοινωνία αστικού δικαίου 

κερδοσκοπική) ενταγμένο σε ΚΤΕΛ είχε συνάψει δάνειο για την εξαγορά του ποσοστού του στο 

προσωπικό του ΑΦΜ χωρίς ο ίδιος να έχει άλλη ιδιότητα επαγγελματική. Η τράπεζα 

χαρακτηρίζει το δάνειο ως επιχειρηματικό. Ο ΚΑΔ της κοινωνίας του λεωφορείου είναι 
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πληττόμενος. ο ίδιος ως φυσικό πρόσωπο μην έχοντας άλλη ιδιότητα δεν είναι πληττόμενος. 

Δικαιούται να ενταχτεί στο ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΓΕΦΥΡΑ 2 για το δάνειο που έχει συνάψει? 

Η υποβολή της αίτησης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του προγράμματος Γέφυρα ΙΙ, καθώς και η 

τυχόν έγκριση προς επιδότηση οφειλής, πραγματοποιείται με βάση τον ΑΦΜ του κάθε φυσικού ή 

νομικού προσώπου. Επίσης, η έρευνα για το έαν κάποιο  πρόσωπο εμπίπτει στους πληγέντες από 

την πανδημία του κορωνοιού γίνεται με βάση τον ΚΑΔ του εκάστοτε προσώπου. Σε περίπτωση που 

για κάποιο πρόσωπο, με βάση τον ΑΦΜ και τον ΚΑΔ του, δεν προκύπτει ότι έχει πληγεί από τον 

κορωνοιό, δυνάμει των σχετικών διατάξεων του ν.4790/2021, τότε δεν μπορεί να υπαχθεί στο 

πρόγραμμα Γέφυρα ΙΙ. 

 

183. Για πολύ μικρή επιχείρηση και ατομική επιχείρηση – ελεύθερο επαγγελματία που 

απασχολεί 1 έως 9 εργαζομένους και έχει εξυπηρετούμενη οφειλή πρέπει να διαθέτει ακίνητη 

περιουσία - μη υποθηκευμένη - αξίας έως 2,5 εκατ. ευρώ. Σε περίπτωση που νομικό πρόσωπο 

έχει υποθηκευμένη ακίνητη περιουσία (ιδιοκτησίας του ίδιου του νομικού προσώπου για δάνειο 

που έχει λάβει) μπορεί να ενταχθούν στο πρόγραμμα ΓΕΦΥΡΑ ΙΙ;  

Η ύπαρξη υποθηκευμένης περιουσίας δεν αποκλείει ένα νομικό πρόσωπο από την υποβολή 

αιτήσεως. Το εάν ένα ακίνητο είναι υποθηκευμένο ή όχι επηρεάζει μόνο ως κριτήριο επιλεξιμότητας 

την υπαγωγή του οφειλέτη (νομικών προσώπων και επιχειρήσεων που απασχολούν προσωπικό) στο 

πρόγραμμα. Στις περιπτώσεις όπου αναφέρεται ρητώς ότι δεν λαμβάνεται υπόψη η αξία των 

ακινήτων στα οποία υφίσταται εμπράγματο βάρος ή άλλη εξασφάλιση, αυτά εξαιρούνται από τον 

υπολογισμό της αξίας της ακίνητης περιουσίας. 

 

186. Εάν υποβληθεί εκ λάθους η δήλωση και δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις απορρίπτεται 

απλά η αίτηση ή προκύπτουν και άλλα θέματα για την επιχείρηση? 

Αν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις η αίτηση απορρίπτεται. Ωστόσο, σε περίπτωση που έχει 

καταβληθεί η συνεισφορά του Δημοσίου και εκπέσει ο οφειλέτης, τα καταβληθέντα ποσά της 

συνεισφοράς αναζητούνται, καταλογίζονται στον οφειλέτη και επιστρέφονται εντόκως, από την 

ημερομηνία καταβολής τους και έως την επιστροφή τους.  Επίσης, σε περίπτωση δήλωσης από τον 

αιτούντα ψευδών στοιχείων ή απόκρυψης αληθινών στην αίτηση υπαγωγής, με σκοπό την υπαγωγή 

του στον παρόντα, ενώ δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του εφαρμόζεται το άρθρο 22 του ν. 

1599/1986 (Α΄ 75). Σε κάθε περίπτωση, μετά από αυτεπάγγελτη ή κατόπιν αναφοράς έρευνα, τα 

σχετικά στοιχεία παραπέμπονται στον αρμόδιο εισαγγελέα για την εξέταση των ενδεχόμενων 

ποινικών ευθυνών. 

 

192. Ατομική επιχείρηση το 2020 δανειοδοτήθηκε για αγορά επαγγελματικού αυτοκινήτου. 

Εντάσσεται; 

Ως «οφειλή» ή «οφειλές» νοούνται η πάσης φύσεως οφειλή ή οι πάσης φύσεως οφειλές του 

οφειλέτη προς χρηματοδοτικό φορέα που σχετίζονται με την επιχειρηματική του δραστηριότητα και 
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υφίστανται την 31η.12.2020. Συνεπώς, αν η ατομική επιχείρηση πληροί και τα λοιπά κριτήρια του 

νόμου εντάσσεται. 

194.  Δικαιούνται της συνεισφοράς οι εταιρείες και τα μέλη των εταιρειών αν τηρούν τα 

κριτήρια. Πως γίνονται δικαιούχοι τα μέλη;  Μόνο αν έχουν και ατομική επιχείρηση;   

Η αίτηση γίνεται στο ΑΦΜ και με τους κωδικούς taxisnet  του συμβεβλημένου δανειολήπτη 

(πρωτοφειλέτη) που έχει συμβληθεί στο δάνειο, για το οποίο αιτείται η καταβολή συνεισφοράς 

δημοσίου.  

195. Υπάρχει περίπτωση το σύστημα να δεχτεί αίτηση τόσο από τον οφειλέτη (ατομική 

επιχείρηση) όσο και από τον εγγυητή? 

Όχι. Σε περίπτωση περισσότερων συνοφειλετών για την ίδια οφειλή, αρκεί να υποβληθεί αίτηση 

από έναν από αυτούς. Απαγορεύεται η υποβολή δεύτερης αίτησης από το ίδιο νομικό ή φυσικό 

πρόσωπο. 

196. Σε περίπτωση νομικού προσώπου, η αίτηση υποβάλλεται με τους κωδικούς taxis του 

νομικού προσώπου ή με κωδικούς taxis του νόμιμου εκπροσώπου;   

Η αίτηση υποβάλλεται στο ΑΦΜ με το οποίο έχουν συνδεθεί οι οφειλές. Αν συμβαλλόμενος 

πρωτοφειλέτης είναι το νομικό πρόσωπο, η αίτηση υποβάλλεται με τους κωδικούς taxis του νομικού 

προσώπου και όχι με τους κωδικούς taxis του νόμιμου εκπροσώπου. Στην περίπτωση του Νομικού 

Προσώπου στην καρτέλα «Βασικά Στοιχεία» εμφανίζονται τα στοιχεία (ΑΦΜ, Επωνυμία, Ένδειξη 

Κορωνόπληκτου, ΚΑΔ,  Μ.Ο Προσωπικού, Κύκλος Εργασιών, Ετήσιος Ισολογισμός και 

Κατηγοριοποίηση Επιχείρησης) που αφορούν το νομικό πρόσωπο, τα οποία αντλούνται από το 

Μητρώο της Α.Α.Δ.Ε. όπου αυτό είναι δυνατό.  

 

197. Σε αίτηση από ΑΦΜ νομικού προσώπου (εταιρεία ΟΕ) όταν κάνουμε ανάκτηση δεδομένων 

παρόλο που λέει επιτυχής ανάκτηση δεν εμφανίζονται στοιχεία ούτε στην ακίνητη περιουσία 

ούτε στα οικονομικά στοιχεία. Αυτό αποτελεί πρόβλημα η συνεχίζουμε κανονικά την αίτηση και 

ανακτώνται σε δεύτερο χρόνο; 

Για τα νομικά πρόσωπα δεν υπάρχει προς το παρόν διαθέσιμη η ανάκτηση στοιχείων από την ΑΑΔΕ 

για την ακίνητη περιουσία ή τα οικονομικά στοιχεία. Αναμένεται να αντληθούν σε επόμενο στάδιο, 

συνεπώς δεν αποτελεί πρόβλημα στην υποβολή της αίτησης. 

 

198. Την αίτηση την ξεκινά ο εκπρόσωπος με το ΑΦΜ της επιχείρησης, δηλώνει τον 

πληρεξούσιο σύμβουλο που συμμετέχει στην αίτηση και στη συνεχεία μπαίνει ο σύμβουλος με 

τους δικούς του κωδικούς και συνεχίζει την αίτηση; Αν κάτι τέτοιο ισχύει πως ακριβώς γίνεται 

γιατί βάζουμε τους κωδικούς του συμβούλου στη πλατφόρμα που έχει δηλωθεί αλλά δεν βγάζει 

κάποια αίτηση σε εκκρεμότητα; 

Το ανωτέρω δεν υποστηρίζεται. Ο σύμβουλος δηλώνεται στην αίτηση για σκοπούς καταβολής της 

αμοιβής του. Όπως έχει συζητηθεί, στο τέλος του προγράμματος θα παραχθεί λίστα με τις αιτήσεις 
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που έχει κάθε σύμβουλος, η οποία θα αποσταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση του εκάστοτε 

συμβούλου προκειμένου ο τελευταίος να έχει μία συνολική εικόνα των υποθέσεών του. 

 

199. Υπάρχει δυνατότητα από το σύστημα έπειτα την υποβολή της αρχικής αίτησης, επισύναψης 

των εγγράφων (μη πτώχευσης, αίτησης πτώχευσης κτλ.); 

Ναι. Ο χρήστης δύναται να αναρτήσει τα εν λόγω έγγραφα έως 31/12/2021. 

 

200. Υπάρχει δυνατότητα επεξεργασίας της αίτησης από πλευράς του αιτούντα έπειτα την 

πρώτη υποβολή και την μετέπειτα άντληση από την ΑΑΔΕ; (π.χ προσθήκη ακινήτου στην 

καρτέλα Ακίνητη Περιουσία;) 

Όχι δεν υπάρχει δυνατότητα επεξεργασίας των στοιχείων της αίτησης σε οριστικά υποβεβλημένη 

αίτηση. Ειδικότερα ως προς το παράδειγμα που τέθηκε, δεν υπάρχει η δυνατότητα τροποποίησης 

της κατάστασης ακίνητης περιουσίας ακόμα και πριν την οριστική υποβολή της αίτησης, καθώς τα 

ακίνητα αντλούνται αποκλειστικά από τον ΕΝΦΙΑ. 

 

206. Εάν η εταιρεία Α που είναι συνδεδεμένη με την Β υποβάλλει αίτηση στο Γέφυρα ΙΙ για τον 

υπολογισμό της σώρευσης, όταν θα υποβάλλει η εταιρεία Β (που ακολουθεί), αφού δεν 

γνωρίζουμε το ύψος της επιδότησης που τυχόν λάβει από το πρόγραμμα ΓΕΦΥΡΑ ΙΙ, τι ποσά 

επιδότησης θα βάλουμε; Θα γράψουμε απλά ότι η Α έχει αιτηθεί επιδότησης στο ΓΕΦΥΡΑ ΙΙ και 

δεν θα βάλλουμε ποσά;  

Στο Γέφυρα ΙΙ δεν συμπληρώνεται κάποιος πίνακας σώρευσης καθώς τυχόν σωρεύσεις θα 

ελέγχονται αυτοματοποιημένα πριν την καταβολή του μηνιαίου ποσού επιδότησης. 

 

 

207. Στο άρθρο 71 του ΦΕΚ (ΓΕΦΥΡΑ ΙΙ), αναφέρεται ότι το ανώτατο όριο μηνιαίας επιδότησης 

είναι «iv) Πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ ανά επιλέξιμη οφειλή, για τα νομικά πρόσωπα και 

επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων και των ατομικών επιχειρήσεων, που συνιστούν μεσαία 

επιχείρηση». Τι συνιστά επιλέξιμη οφειλή; 1) Δανειακή σύμβαση; 2) Χρηματοδοτική Γραμμή / 

Λογαριασμός Δανείου (σε μία σύμβαση μπορεί να κρέμονται 3 χρηματοδοτικές γραμμές); 3) 

Σύνολο Δανείων ανά Τράπεζα; 4) Σύνολο δανείων ανά αιτούντα;  

2) Ανά λογαριασμό. 

 

 

208. Το πρόγραμμα ΓΕΦΥΡΑ ΙΙ αναφέρεται σε μηνιαία επιδότηση για 8 μήνες. Μια επιχείρηση 

μπορεί να αποπληρώνει το δάνειο της σε 6μηνιαιες τοκοχρεολυτικές δόσεις. Π.χ. δανειακή δόση 

€ 100.000 καταβάλλεται στις 31/5/2021 (οι τόκοι αυτής αφορούν 1/12/2020-31/5/2021) και 

δόση € 100.000 καταβάλλεται στις 30/11/2021 (οι τόκοι αυτής αφορούν την περίοδο 1/6-

30/11/2021). Πως θα γίνουν οι μηνιαίες καταβολές της κρατικής ενίσχυσης που αφορούν στο 

90% ή 80%; Πως θα καταβάλλεται το υπόλοιπο 10% ή 20% από την επιχείρηση; Σε μηνιαία βάση 

ή 6μηνιαίως όπως παλιά; Η τράπεζα θα επιδώσει νέο δοσολόγιο στην επιχείρηση;  
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Για τις οφειλές με μη μηνιαία συχνότητα, οι χρηματοδοτικοί φορείς θα αποστέλλουν ενημέρωση 

προς την πλατφόρμα ανάγοντας το ποσό σε μηνιαία συχνότητα. Με τον τρόπο αυτό η πλατφόρμα θα 

μπορεί να υπολογίσει το αντίστοιχο ποσοστό επιδότησης ανά μήνα. Για τον τρόπο καταβολής του 

μεριδίου του οφειλέτη θα πρέπει να γίνει η σχετική ενημέρωση από τον εκάστοτε χρηματοδοτικό 

φορέα. 

 

 

209. Εάν μία επιχείρηση έχει προβεί σε μετακύλιση του χρέους (κεφαλαίου) για το έτος 2021, 

στα επόμενα χρόνια, η επιδότηση επί του κεφαλαίου χάνεται επειδή το πρόγραμμα λήγει στις 

31/12/2021; Επιδοτούνται οι τόκοι 2021 σε αυτή την περίπτωση; 

Η επιδότηση ισχύει για 8 μήνες μετά την έγκριση αυτής και επιδοτείται η δόση όπως έχει 

διαμορφωθεί (κεφάλαιο ή/και τόκοι). 

 

 

211. Οι εταίροι μέλη προσωπικών εταιριών μπορούν να κάνουν αίτηση στο πρόγραμμα για τα 

προσωπικά τους δάνεια πλην στεγαστικών και ποια είναι η διαδικασία; Σε προσπάθεια που έγινε 

η αίτηση ακυρώθηκε.  

Ναι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση. Τυχόν ακύρωση οφείλεται σε άλλο λόγο. 

 

 

212. Το πιστοποιητικό από το πρωτοδικείο που εκδίδετε είναι ένα ενιαίο αλλά στην πλατφόρμα 

έχει να γίνει ανάρτηση 5 πιστοποιητικών. Θα ανεβάσουμε το ίδιο 5 φορές ή η μια φορά 

καλύπτει την υποχρέωση;  

Εφόσον το ενιαίο πιστοποιητικό παρέχεται πλέον σε όλες τις περιπτώσεις, τότε θα προχωρήσουμε 

στην τροποποίηση ώστε να απαιτείται η επισύναψη ενός πιστοποιητικού. 

 

 

213. Έχω κάνει αίτηση για μέλος κοινωνίας που εκμεταλλεύεται λεωφορείο και έχει 

επαγγελματικό δάνειο που πήρε για την αγορά του λεωφορείου. Στην ερώτηση που είχε στο 

τέλος της αίτησης ( η επιχείρηση που εκπροσωπώ συνιστά ενιαία επιχείρηση;) απάντησα ΟΧΙ. 

Πιστεύω πως αυτό είναι το λάθος και δεν τον βγάζει καθόλου ως επιτηδευματία και δή 

κορωνόπληκτο. Δεν μπορώ όμως να τροποποιήσω ή να διαγράψω την αίτηση. Υπάρχει 

δυνατότητα διαγραφής ή τροποποίησης της αίτησης ή χάνει τελείως το δικαίωμα ; 

Η εν λόγω επιλογή αφορά αποκλειστικά απαίτηση του προσωρινού πλαισίου και δεν επηρεάζει την 

επιλεξιμότητα. Το εάν είναι επιτηδευματίας το παρέχει η ΑΑΔΕ και το εάν είναι κορωνόπληκτος θα 

μας το παρέχει η ΑΑΔΕ σε επόμενο στάδιο. 
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214. Επιχείρηση η οποία ιδρύθηκε μέσα στο 2020 και ανήκει στις πληττόμενες μπορεί να 

ενταχθεί στο Πρόγραμμα; (Στην περίπτωση αυτή δεν πληρείται ο όρος μείωσης του κύκλου 

εργασιών κατά 20% σε σχέση με το 2019) 

Σωστά δεν θα πληρωθεί το κριτήριο μείωσης εσόδων, συνεπώς δεν θα είναι επιλέξιμη ως 

επιχείρηση. 

 

215. Στην αίτηση στα στοιχεία του κύκλου εργασιών και του προσωπικού, γράφουμε στοιχεία 

της κλεισμένης χρήσης 2019 ή στοιχεία της χρήσης 2020; 

Καθώς τα στοιχεία θα ελεγχθούν σύμφωνα με τις τελευταίες οικονομικές καταστάσεις για τις οποίες 

υπήρχε υποχρέωση κατάρτισης, προτείνεται της χρήσης 2019. 

 

 

216. Η αίτηση υποβάλλεται από τον Νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης ; Σε περίπτωση που 

είναι δύο οι διαχειριστές και προβλέπεται στο καταστατικό να υπογράφουν και οι δύο για 

δανειακές συμβάσεις κλπ πρέπει να συναινέσει και ο άλλος διαχειριστής ; 

Η αίτηση υποβάλλεται με τους κωδικούς της επιχείρησης. Για τα νομικά πρόσωπα υπάρχει σχετικό 

σημείο στις υπεύθυνες δηλώσεις το οποίο αναφέρει το ακόλουθο: «Δηλώνω υπεύθυνα ότι η αίτηση 

και οι άνω υπεύθυνες δηλώσεις υποβλήθηκαν από τα κατά τον νόμο πρόσωπα που το 

εκπροσωπούν, σύμφωνα με τα στοιχεία που δηλώθηκαν στη Φορολογική Διοίκηση.» 

 

 

217. Κατά την συμπλήρωση της Αίτησης θα πρέπει να συμπληρωθεί η καρτέλα «Καταθέσεις και 

Επενδυτικά Προϊόντα Εξωτερικού» του νομικού προσώπου. Στα πεδία προς συμπλήρωση 

ζητείται "Κωδικός Αριθμός". Για την περίπτωση των καταθέσεων εξωτερικού (και όχι 

επενδυτικών προϊόντων) παρακαλούμε όπως μας απαντήσετε τι θα πρέπει να συμπληρώσουμε 

στο συγκεκριμένο πεδίο ώστε να υποβληθεί σωστά η αίτηση. 

Θα πρέπει να δηλωθεί ένας μοναδικός αριθμός με στόχο τη μοναδικότητα της εγγραφής (όπως π.χ. 

αριθμός λογαριασμού). 

 

 

218. Στην καρτέλα «Ακίνητη Περιουσία» δεν εμφανίζεται η λίστα με τα ακίνητα του νομικού 

προσώπου όπως απεικονίζονται στη Δήλωση ΕΝΦΙΑ της ΑΑΔΕ. Επίσης δεν υπάρχει και εικονίδιο 

(+) για να κάνουμε εμείς τις αντίστοιχες εγγραφές. Παρακαλούμε ενημερώστε μας πώς πρέπει 

να προχωρήσουμε για να υποβληθεί σωστά η αίτηση 

Για τα νομικά πρόσωπα δεν υπάρχει προς το παρόν διαθέσιμη η ανάκτηση στοιχείων από την ΑΑΔΕ 

για την ακίνητη περιουσία ή τα οικονομικά στοιχεία. Αναμένεται να αντληθούν σε επόμενο στάδιο, 

συνεπώς δεν αποτελεί πρόβλημα στην υποβολή της αίτησης. 
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219. Σε περίπτωση νομικού προσώπου ποιος υποβάλλει την αίτηση; Υποβάλλεται η αίτηση με 

τους κωδικούς taxis της επιχείρησης και συνυπογράφεται από τον Νόμιμο εκπρόσωπο; Ή ο 

νόμιμος εκπρόσωπος υποβάλλει την αρχική αίτηση;  

Η αίτηση υποβάλλεται με τους κωδικούς της επιχείρησης. Για τα νομικά πρόσωπα υπάρχει σχετικό 

σημείο στις υπεύθυνες δηλώσεις το οποίο αναφέρει το ακόλουθο: «Δηλώνω υπεύθυνα ότι η αίτηση 

και οι άνω υπεύθυνες δηλώσεις υποβλήθηκαν από τα κατά τον νόμο πρόσωπα που το 

εκπροσωπούν, σύμφωνα με τα στοιχεία που δηλώθηκαν στη Φορολογική Διοίκηση.» 

 

 

220. Απαιτείται επισύναψη Υπεύθυνων Δηλώσεων ή όλα δηλώνονται στη φόρμα υποβολής; Σε 

περίπτωση επισύναψης που επισυνάπτεται η Υ.Δ για τη σώρευση ενισχύσεων ή της ενιαίας 

επιχείρησης; Στην πρόσκληση της δράσης αναφέρει 5 διαφορετικές Υπεύθυνες Δηλώσεις οι 

οποίες θα πρέπει να επισυναφθούν. 

Υπάρχουν υπεύθυνες δηλώσεις οι οποίες απλά επιβεβαιώνονται στη φόρμα της αίτησης και 

υπάρχουν και λοιπά έγγραφα τα οποία πρέπει να επισυναφθούν. Τέτοια έγγραφα είναι η υπεύθυνη 

δήλωση λογιστή του άρθρου 68 παρ. 5α καθώς και τα πιστοποιητικά του άρθρου 68 παρ. 5β. 

 

 

221. Αν κάποιος έχει υποβάλλει και αίτηση και νέα αίτηση και έχουν απορριφθεί, πώς μπορεί να 

υποβάλλει νέα αίτηση; 

Σε περίπτωση απόρριψης δεν μπορείς να κάνεις νέα αίτηση. 

 

 

222. Τί σημαίνει στην ένδειξη “ κορονόπληκτος “ η ένδειξη ΟΧΙ; 

Σε όλες τις ενεργές αιτήσεις η ένδειξη δεν έχει ακόμα τιμή καθώς δεν έχουν γίνει οι απαραίτητοι 

έλεγχοι από τις διαθέσιμες πηγές. 

 

 

 

 

224. Υπάρχει κάποιο email ή τηλ. για άμεση επικοινωνία με τους διαχειριστές της πλατφόρμας; 

Παρακαλούμε όλα τα ερωτήματα να υποβάλλονται προς την ειδική ομάδα υποστήριξης της 

πλατφόρμας της ΕΓΔΙΧ. 

 

 

225. Έχω κάνει αίτηση για μέλος κοινωνίας που εκμεταλλεύεται λεωφορείο και έχει 

επαγγελματικό δάνειο που πήρε για την αγορά του λεωφορείου.Στην ερώτηση που είχε στο 

τέλος της αίτησης ( η επιχείρηση που εκπροσωπώ συνιστά ενιαία επιχείρηση ;) απάντησα ΟΧΙ. 

Πιστεύω πως αυτό είναι το λάθος και δεν τον βγάζει καθόλου ως επιτηδευματία και δή 
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κορωνόπληκτο. Δεν μπορώ όμως να τροποποιήσω ή  να διαγράψω την αίτηση. Υπάρχει 

δυνατότητα διαγραφής ή τροποποίησης της αίτησης ή χάνει τελείως το δικαίωμα; 

Η εν λόγω επιλογή αφορά αποκλειστικά απαίτηση του προσωρινού πλαισίου και δεν επηρεάζει την 

επιλεξιμότητα. Το εάν είναι επιτηδευματίας το παρέχει η ΑΑΔΕ και το εάν είναι κορωνόπληκτος θα 

μας το παρέχει η ΑΑΔΕ σε επόμενο στάδιο. 

 

229. Κατά την συμπλήρωση της Αίτησης θα πρέπει να συμπληρωθεί η καρτέλα «Καταθέσεις και 

Επενδυτικά Προϊόντα Εξωτερικού» του νομικού προσώπου. Στα πεδία προς συμπλήρωση 

ζητείται "Κωδικός Αριθμός". Για την περίπτωση των καταθέσεων εξωτερικού (και όχι 

επενδυτικών προϊόντων) παρακαλούμε όπως μας απαντήσετε τι θα πρέπει να συμπληρώσουμε 

στο συγκεκριμένο πεδίο ώστε να υποβληθεί σωστά η αίτηση. 

Θα πρέπει να δηλωθεί ένας μοναδικός αριθμός με στόχο τη μοναδικότητα της εγγραφής (όπως π.χ. 

αριθμός λογαριασμού). 

 

230. Στην καρτέλα «Ακίνητη Περιουσία» δεν εμφανίζεται η λίστα με τα ακίνητα του νομικού 

προσώπου όπως απεικονίζονται στη Δήλωση ΕΝΦΙΑ της ΑΑΔΕ. Επίσης δεν υπάρχει και εικονίδιο 

(+) για να κάνουμε εμείς τις αντίστοιχες εγγραφές. Παρακαλούμε ενημερώστε μας πώς πρέπει 

να προχωρήσουμε για να υποβληθεί σωστά η αίτηση. 

Για τα νομικά πρόσωπα δεν υπάρχει προς το παρόν διαθέσιμη η ανάκτηση στοιχείων από την ΑΑΔΕ 

για την ακίνητη περιουσία ή τα οικονομικά στοιχεία. Αναμένεται να αντληθούν σε επόμενο στάδιο, 

συνεπώς δεν αποτελεί πρόβλημα στην υποβολή της αίτησης. Δεν υπάρχει δυνατότητα επεξεργασίας 

των στοιχείων της αίτησης σε οριστικά υποβεβλημένη αίτηση. Ειδικότερα ως προς το παράδειγμα 

που τέθηκε, δεν υπάρχει η δυνατότητα τροποποίησης της κατάστασης ακίνητης περιουσίας ακόμα 

και πριν την οριστική υποβολή της αίτησης, καθώς τα ακίνητα αντλούνται αποκλειστικά από τον 

ΕΝΦΙΑ. 

 

231. Είχα ατομική επιχείρηση και είχα λάβει επαγγελματικό δάνειο. Στη συνέχεια άλλαξα την 

μορφή της επιχείρησης σε Ο.Ε την οποία διατηρώ ως σήμερα. Το δάνειο παραμένει στο φυσικό 

πρόσωπο, εμένα που είμαι μέλος και διαχειριστής της Ο.Ε. Τι γίνετε σε αυτή την περίπτωση 

μπορώ να μπω στο Πρόγραμμα ΓΕΦΥΡΑ; Αν ναι τη αίτηση θα την κάνω με το ΑΦΜ του φυσικού 

προσώπου η της εταιρείας; 

Αίτηση θα πρέπει να κάνουν τα πρόσωπα που έχουν τις επιλέξιμες προς επιδότηση οφειλές, 

συνεπώς στην περίπτωση αυτή η αίτηση θα πρέπει να γίνει από το φυσικό πρόσωπο. 
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2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΙΔΩΝ Ν.4790/2021 
 

1. Σε ποιο σημείο της αίτησης γίνεται ο διαχωρισμός βάσει μεγέθους με βάση τα στοιχεία 

Μ.Ο προσωπικού, Κύκλου εργασιών, Συνόλου Ισολογισμού;  

Η κατηγοριοποίηση της επιχείρησης αρχικά γίνεται κατά δήλωση του αιτούντα και στη 

συνέχεια θα επιβεβαιωθεί από τα στοιχεία της φορολογικής διοίκησης που θα αντληθούν. 

 

2. Το μέγεθος της αιτούσας επιχείρησης κρίνεται κατά δήλωση ή βάσει αυτόματων 

ελέγχων που διενεργεί το πληροφοριακό σύστημα του προγράμματος;  

Η κατηγοριοποίηση της επιχείρησης αρχικά γίνεται κατά δήλωση του αιτούντα και στη 

συνέχεια θα επιβεβαιωθεί από τα στοιχεία της φορολογικής διοίκησης που θα αντληθούν. 

 

3. Από πού αντλούνται τα στοιχεία εσόδων του έτους 2020 για μείωση ίση ή μεγαλύτερη 

του 20% σε σχέση με τα αντίστοιχα έσοδα του έτους 2019 για τον χαρακτηρισμό του 

οφειλέτη ως πληγέντα;  

 

Η μείωση ίση ή μεγαλύτερη του 20% των εσόδων του έτους 2020 σε σχέση με τα αντίστοιχα 

έσοδα του έτους 2019 προκύπτει βάσει των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ που έχουν 

υποβληθεί στην ΑΑΔΕ και ανακτώνται από την πλατφόρμα. 

 

Στην περίπτωση Φυσικού Προσώπου με επιχειρηματική δραστηριότητα ή Νομικού προσώπου 

που δεν υπόκεινται σε ΦΠΑ, η μείωση του 20% θα πρέπει να προκύπτει με βάση τα στοιχεία 

που υποβάλλονται στη φορολογική Διοίκηση. (άρθρο 64, παρ.3, Ν.4790/2021). 

  

4. Στην ηλεκτρονική πλατφόρμα τα στοιχεία του Μ.Ο. προσωπικού, του κύκλου εργασιών 

και του ενεργητικού από που αντλούνται και ποια διαχειριστική χρήση αφορούν;  

 

Τα στοιχεία του Μ.Ο. προσωπικού, του κύκλου εργασιών ή του ενεργητικού της επιχείρησης 

σε ετήσια βάση ανακτώνται από το τελευταίο διαθέσιμο (Ε3) από τη βάση δεδομένων της 

ΑΑΔΕ. 

 

Σε περίπτωση που κατά την αυτόματη άντληση στοιχείων από την ΑΑΔΕ δεν κατέστη δυνατό 

να αντληθούν ο μέσος όρος προσωπικού, το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού ή το σύνολο 

του κύκλου εργασιών σε ετήσια βάση, τότε ο αιτών επιλέγει την αντίστοιχη τιμή στα 

συγκεκριμένα πεδία κατά περίπτωση. 
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5. Σε περίπτωση ενιαίας επιχείρησης (δηλ. συνδεδεμένων εταιρειών) στο πεδίο Στοιχεία 

αιτούντα τα στοιχεία Μ.Ο προσωπικού, Κύκλος εργασιών, Σύνολο Ισολογισμού 

συμπληρώνονται για το σύνολο ή μόνο για την αιτούσα επιχείρηση; 

 

Όταν μια επιχείρηση είναι συνδεδεμένη με άλλες επιχειρήσεις, οι συνδεδεμένες αυτές 

επιχειρήσεις νοούνται ως ενιαία επιχείρηση. Σε αυτή τη περίπτωση η κάθε επιχείρηση 

εφόσον έχει διαφορετικό ΑΦΜ θα πρέπει να υποβάλει ξεχωριστά αίτηση για το πρόγραμμα 

ΓΕΦΥΡΑ ΙΙ.  

Στα στοιχεία αιτούντα η κάθε επιχείρηση συμπληρώνει το Μ.Ο. προσωπικού, κύκλο 

εργασιών και σύνολο Ισολογισμού για το ΑΦΜ της επιχείρησης που υποβάλει την αίτηση. 

Για τον έλεγχο της τήρησης των προϋποθέσεων του Προσωρινού Πλαισίου, ο αιτών  

επιπλέον να υποβάλει την σχετική υπεύθυνη δήλωση σχετικά με τις επιχειρήσεις που 

συνιστούν ενιαία επιχείρηση, καθώς και αναφορικά με τις ενισχύσεις  που έχει λάβει η 

επιχείρηση, σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης, δυνάμει του Προσωρινού Πλαισίου. 

 

6. Η αναφορά στην ΕΜΕ (ετήσια μονάδα εργασίας-αριθμός εργαζομένων) για την κατάταξη 

σε κατηγορία επιλεξιμότητας ποιο έτος αφορά; 

 

Ως εργαζόμενος σε ετήσια βάση νοείται ο απασχολούμενος που εργάστηκε συνεχώς για 1 

έτος, ο οποίος αντιστοιχεί σε 1 Ετήσια Μονάδα Εργασίας (ΕΜΕ). Για παράδειγμα εάν κάποια 

επιχείρηση απασχολούσε 10 εργαζομένους  για 6 μήνες, τότε ο αριθμός των ΕΜΕ ανέρχεται 

σε 5.   

 

Βάσει της παρ.1 του αρθ.4 της ΚΥΑ Λειτουργικών Προδιαγραφών Γέφυρα ΙΙ το Σύστημα 

ανακτά τον μέσο όρο προσωπικού σε ετήσια βάση από το τελευταίο διαθέσιμο (Ε3) από τη 

βάση δεδομένων της φορολογικής διοίκησης - ΑΑΔΕ. 

 

Τέλος βάσει της παρ. 9 του αρθ.4  της ΚΥΑ Λειτουργικών Προδιαγραφών σε περίπτωση που 

κατά την αυτόματη άντληση στοιχείων από την ΑΑΔΕ δεν κατέστη δυνατό να αντληθούν ο 

μέσος όρος προσωπικού σε ετήσια βάση, τότε ο αιτών επιλέγει την αντίστοιχη τιμή στο 

συγκεκριμένο πεδίο . 

 

7. Σε επιχείρηση που τηρεί βιβλία Β’ κατηγορίας και δεν συντάσσει ετήσιο ισολογισμό, πως 

θα υπολογιστεί ο Κύκλος Εργασιών της για να προσδιοριστεί σε ποια κατηγορία 

επιχείρησης ανήκει πχ. Μικρή, μεσαία κλπ; 

 

Εφόσον μια επιχείρηση τηρεί βιβλία Β κατηγορίας και δεν υπόκειται σε υποχρέωση 

κατάρτισης Ισολογισμού, για την επιλεξιμότητα της θα ληφθεί υπόψη το κριτήριο του 
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Κύκλου Εργασιών της όπως αυτό προκύπτει από το τελευταίο διαθέσιμο (Ε3) από τη βάση 

δεδομένων της ΑΑΔΕ. 

 

 

8. Μεσαία επιχείρηση ΑΕ έχει συντάξει τον τελευταίο ετήσιο ισολογισμό της με ημερομηνία 

30/06/20. Μπορεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα ΓΕΦΥΡΑ ΙΙ; Πως θα υπολογιστεί ο κύκλος 

εργασιών της και το μέγεθος του Ισολογισμού της; 

 

Μια επιχείρηση που έχει συντάξει τον τελευταίο ετήσιο ισολογισμό της με ημερομηνία 

30/06/20 μπορεί να υποβάλει αίτηση στο πρόγραμμα ΓΕΦΥΡΑ ΙΙ και για τον προσδιορισμό 

του μεγέθους ισολογισμού ή του κύκλου εργασιών σε ετήσια βάση θα ανακτηθεί το 

τελευταίο διαθέσιμο (Ε3) από τη βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ. 

 

9. Φυσικό πρόσωπο με επιχειρηματική δραστηριότητα δεν υπάγεται σε δήλωση ΦΠΑ. Δεν 

έχει υποβάλλει ακόμα δήλωση για τη χρήση 2020. Πως μπορεί να αποδειχτεί η μείωση 

εσόδων 20% του 2020 σε σχέση με το 2019; 

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.4790/2021 για να χαρακτηριστεί πλητόμμενο το Φυσικό 

Πρόσωπο με επιχειρηματική δραστηριότητα εφόσον δεν υπόκεινται σε ΦΠΑ, θα πρέπει η 

μείωση του εισοδήματος 20% να προκύπτει από τα στοιχεία που υποβάλλονται στη 

φορολογική Διοίκηση. Άρα θα πρέπει να υποβάλλει άμεσα Ε3 για το 2020.  

 

10. Εταιρεία με αύξηση εσόδων το 2020, σε σχέση με 2019, επιδοτείται; 

Όχι δεν επιδοτείται. Εταιρεία που έχει παρουσιάσει αύξηση των εσόδων το 2020 σε σχέση με 

το 2019 θεωρείται ότι δεν έχει πληγεί από τον COVID-19 προκειμένου να τύχει επιδότησης. 

Οι εταιρείες είναι επιλέξιμες για επιδότηση υπό την προϋπόθεση ότι έχουν αποδεδειγμένα 

πληγεί και για το λόγο αυτό ενταχθεί στα έκτακτα μέτρα προστασίας από τον COVID-19.  

Προκειμένου να θεωρηθεί μια εταιρεία ότι έχει πληγεί, τα έσοδα του ημερολογιακού έτους 

2020 πρέπει να έχουν παρουσιάσει μείωση ίση ή μεγαλύτερη του 20%, σε σχέση με τα 

αντίστοιχα έσοδα του ημερολογιακού έτους 2019, όπως αυτό προκύπτει από τις περιοδικές 

δηλώσεις ΦΠΑ. Εάν οι εταιρεία, δεν υπόκειται σε ΦΠΑ, η μείωση πρέπει να προκύπτει από 

τα υποβαλλόμενα στοιχεία στη Φορολογική Διοίκηση.   

 

11. Εταιρεία που ολοκλήρωσε την κατασκευή ξενοδοχείου το 1ο εξάμηνο του 2020 και έχει 

έσοδα για το 2020, ενώ το 2019 δεν είχε έσοδα επιδοτείται; 

Όχι δεν επιδοτείται. Οι εταιρείες είναι επιλέξιμες για επιδότηση υπό την προϋπόθεση ότι 

έχουν αποδεδειγμένα πληγεί από τον COVID-19.  Προκειμένου να θεωρηθεί μια εταιρεία ότι 

έχει πληγεί, τα έσοδα του ημερολογιακού έτους 2020 πρέπει να έχουν μείωση ίση ή 
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μεγαλύτερη του 20%, σε σχέση με τα αντίστοιχα έσοδα του ημερολογιακού έτους 2019, όπως 

αυτό προκύπτει από τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ. Εάν οι εταιρεία, δεν υπόκειται σε ΦΠΑ, η 

μείωση πρέπει να προκύπτει από τα υποβαλλόμενα στοιχεία στη Φορολογική Διοίκηση.  

 

12. Πολύ μικρή πληττόμενη επιχείρηση δραστηριοποιείται στον ξενοδοχειακό κλάδο και  

πραγματοποίησε έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας τον Ιούνιο του 2019 με έσοδα 

300.000€. Το 2020 λειτούργησε όλο τον χρόνο 12 μήνες με τζίρο 310.000€. Μπορεί να 

συμμετέχει η συγκεκριμένη επιχείρηση στο πρόγραμμα ΓΕΦΥΡΑ ΙΙ; 

Η εν λόγω επιχείρηση δεν θεωρείται πληττόμενη και δεν θα λάβει την επιδότηση  του 

προγράμματος ΓΕΦΥΡΑ ΙΙ, καθώς τα έσοδα του ημερολογιακού έτους 2020 δεν παρουσίασαν 

μείωση ίση ή μεγαλύτερη του 20% σε σχέση με τα αντίστοιχα έσοδα του ημερολογιακού 

έτους του 2019.  

 

13. Αν μία εταιρεία έχει ζημίες τόσο για το έτος 2020, όσο και για το 2019, επηρεάζει σε 

κάποιο σημείο την αίτηση του προγράμματος;   

Όχι, εφόσον πληρούνται τα κριτήρια υπαγωγής του άρθρου 64,  δεν επηρεάζεται η 

επιλεξιμότητα της αίτησης. 

 

 

14. Πως υπολογίζεται η μείωση εσόδων 20% το 2020 σε σχέση με το 2019; 

 

Η μείωση εσόδων για το ημερολογιακό έτος 2020 σε σχέση με το ημερολογιακό έτος 2019 

ίση ή μεγαλύτερη από 20% υπολογίζεται με τον ακόλουθο τύπο:  

(Έσοδα 2020 - Έσοδα 2019)  

 

 

X 100 

Έσοδα 2019 
 

 

15. Υπάρχει διάκριση της σώρευσης κρατικών ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) 

και των ενισχύσεων βάσει του Προσωρινού πλαισίου; Μπορεί να γίνει άντληση 

στοιχείων από το πληροφοριακό σύστημα σώρευσης ενισχύσεων του Υπουργείου 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων;  

 

Ναι, υπάρχει διάκριση μεταξύ της σώρευσης κρατικών ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de 

minimis) και των ενισχύσεων βάσει του Προσωρινού Πλαισίου. 
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Το συνολικό ποσό της δημόσιας συνεισφοράς που χορηγείται σε κάθε επιχείρηση, σε 

επίπεδο ενιαίας επιχείρησης, βάσει του τμήματος 3.1 του Προσωρινού Πλαισίου δεν δύναται 

να υπερβαίνει αθροιστικά το ποσό του 1.800.000€, προ φόρων ή άλλων επιβαρύνσεων, 

συνυπολογιζομένων όλων των ενισχύσεων που έχουν χορηγηθεί βάσει του Προσωρινού 

Πλαισίου στο πληροφοριακό σύστημα σώρευσης ενισχύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων(άρθρο 69 παρ. 6 - 7 του ν. 4790 /2021). 

 

 

16. Νομικό πρόσωπο που έχει προσωπικό σε αναστολή μπορεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα 

ΓΕΦΥΡΑ ΙΙ; 

 

Ναι, νομικό πρόσωπο που έχει προσωπικό σε αναστολή είναι επιλέξιμο, εφόσον 

παρουσιάζει μείωση εσόδων ίση ή μεγαλύτερη από 20% για το ημερολογιακό έτος 2020 σε 

σχέση με το ημερολογιακό έτος 2019  και πληροί τα λοιπά απαιτούμενα κριτήρια του 

Ν.4790/2021. 

 

 

17. Όλες οι επιχειρήσεις ανεξαρτήτου μορφής, πρέπει να έχουν μείωση 20% εσόδων για το 

2020 σε σχέση με το 2019? 

 

Ναι, όλες οι επιχειρήσεις ανεξαρτήτου μορφής πρέπει να έχουν μείωση εσόδων 20% ίση ή 

μεγαλύτερη από 20% για το ημερολογιακό έτος 2020 σε σχέση με το ημερολογιακό έτος 

2019. (άρθρο 63 παρ.2 Ν.4790/2021) 

 

18. Επιχείρηση έχει επαγγελματικό δάνειο που λήγει σε λιγότερο από 8 μήνες. Μπορεί να 

ενταχθεί στο πρόγραμμα ΓΕΦΥΡΑ ΙΙ; 

 

Ναι, μπορεί η επιχείρηση να είναι επιλέξιμη, εφόσον παρουσιάζει μείωση εσόδων 20%  και 

πληροί τα λοιπά απαιτούμενα κριτήρια του Ν.4790/2021. 

 

19. H αμοιβή του λογιστή μπορεί να μην χρεωθεί στο δάνειο και να τιμολογηθεί απ' ευθείας 

στον πελάτη; 

Η αμοιβή αυτή καταβάλλεται από τον χρηματοδοτικό φορέα, χωρίς παρακράτηση φόρου 

έναντι νομίμου παραστατικού, το οποίο εκδίδεται στο όνομα του οφειλέτη, επιβαρύνει τον 

οφειλέτη και είτε καταλογίζεται στο ανεξόφλητο υπόλοιπο του προς ρύθμιση δανείου είτε 

καταλογίζεται ως έξοδο που βαρύνει την επιλέξιμη για συνεισφορά οφειλή. Έξοδα πίστωσης 

του λογαριασμού του συμβούλου από τον χρηματοδοτικό φορέα βαρύνουν τον σύμβουλο. 

Υπόχρεος για την καταβολή του φόρου είναι ο σύμβουλος. 
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20. Στην πλατφόρμα για την αίτηση ΓΕΦΥΡΑ 2 για επιχείρηση « μικρή», δεν απαιτείται Υ/Δ 

λογιστή. Ποιες επιχειρήσεις χρειάζεται να καταθέσουν Υ/Δ λογιστή 

 

Όχι δεν απαιτείται Υ/Δ λογιστή για πολύ μικρές ή μικρές επιχειρήσεις. Υποβάλλεται σχετική 

Υ/Δ,  εφόσον πρόκειται για μεσαίες επιχειρήσεις και ο λογιστής δηλώνει υπεύθυνα κατά την 

31.12.2019 ή κατά τη χορήγηση, ανάλογα με την νομική μορφή και το είδος βιβλίων της 

επιχείρησης είτε ότι η επιχείρηση δεν είχε απωλέσει πάνω από το ήμισυ του εγγεγραμμένου 

της κεφαλαίου λόγω συσσωρευμένων ζημιών, είτε δεν είχε απωλέσει πάνω από το ήμισυ 

του κεφαλαίου της, όπως εμφαίνεται στους λογαριασμούς της εταιρείας  λόγω 

συσσωρευμένων ζημιών.  

 

 

21. Για ΑΦΜ Ανώνυμης εταιρείας χρειάζεται να δηλωθούν και λοιπά στοιχεία του νόμιμου 

εκπρόσωπου όπως όνομα συζύγου, ακίνητη περιουσία και οικονομικά στοιχεία του?  

Όχι, όταν το ΑΦΜ αντιστοιχεί σε Ανώνυμη εταιρεία δεν χρειάζεται να δηλωθούν τα στοιχεία 

που αφορούν την οικογενειακή ή περιουσιακή κατάσταση του νομίμου εκπροσώπου. Η 

άντληση των οικονομικών και περιουσιακών στοιχείων από τις βάσεις δεδομένων της 

Φορολογικής Διοίκησης γίνεται για τα στοιχεία του προσώπου (νομικού ή φυσικού) που 

υποβάλει την αίτηση, στην συγκεκριμένη περίπτωση για την εταιρεία. 

 

22. Η επιδότηση που θα λάβουν οι συνδεδεμένες εταιρείες από το πρόγραμμα ΓΕΦΥΡΑ ΙΙ, 

σωρεύεται από κοινού στο προσωρινό πλαίσιο, μέχρι € 1,8 εκ. Σωστά;  

Σωστά. Το συνολικό ποσό της δημόσιας συνεισφοράς που χορηγείται σε κάθε επιχείρηση, 

σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης, δεν δύναται να υπερβαίνει αθροιστικά το ποσό του 

1.800.000€, πρό φόρων ή άλλων επιβαρύνσεων, συνυπολογιζομένων όλων των ενισχύσεων 

που έχουν χορηγηθεί βάσει του τμήματος 3.1 του Προσωρινού Πλαισίου στο πληροφοριακό 

σύστημα σώρευσης ενισχύσεων ήσσονος σημασίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων(άρθρο 69 παρ. 6 - 7 του ν. 4790 /2021). Όλα τα αριθμητικά στοιχεία που 

χρησιμοποιούνται είναι ακαθάριστα δηλαδή προ της αφαίρεσης φόρων ή άλλης 

επιβάρυνσης. 

23. Ο πίνακας σώρευσης του Προσωρινού Πλαισίου επισυνάπτεται σε ιδιαίτερο αρχείο κατά 

την υποβολή της αίτησης για όλες τις εταιρείες που συνιστούν ενιαίο όμιλο;   

Στο Γέφυρα ΙΙ δεν συμπληρώνεται κάποιος πίνακας σώρευσης, καθώς τυχόν σωρεύσεις θα 

ελέγχονται αυτοματοποιημένα πριν την καταβολή του μηνιαίου ποσού επιδότησης. 
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24. Εταίροι μέλη προσωπικών εταιριών μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο πρόγραμμα 

ΓΕΦΥΡΑ ΙΙ για τα προσωπικά τους δάνεια πλην στεγαστικών και ποια είναι η διαδικασία ?   

Όχι, προσωπικές οφειλές των εταίρων δεν εντάσσονται στο πρόγραμμα Γέφυρα ΙΙ. Εφόσον 

οι οφειλές των εταίρων αποδεδειγμένα αφορούν επιχειρηματικές ή επαγγελματικές οφειλές 

τότε μπορείτε να υποβάλλετε αίτηση στο πρόγραμμα ΓΕΦΥΡΑ ΙΙ. Με το νέο Πρόγραμμα 

«ΓΕΦΥΡΑ ΙΙ» το Ελληνικό Δημόσιο καλείται να καταβάλει συνεισφορά κατά την αποπληρωμή 

των δόσεων όλων των επιχειρηματικών και επαγγελματικών οφειλών προς 

χρηματοδοτικούς φορείς (πιστωτικά ιδρύματα, τράπεζες, εταιρείες παροχής πιστώσεων 

κλπ), για τις οποίες ευθύνονται ενεργά νομικά πρόσωπα καθώς και φυσικά πρόσωπα που 

είναι ελεύθεροι επαγγελματίες,  επιτηδευματίες ή ακόμα και εταίροι και έχουν πληγεί από 

την υγειονομική κρίση λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19.  Η συνεισφορά αφορά 

την αποπληρωμή των πάσης φύσεως επιχειρηματικών ή επαγγελματικών οφειλών λ.χ. 

οφειλών από επαγγελματικά/επιχειρηματικά δάνεια, από συμβάσεις leasing 

(χρηματοδοτικές μισθώσεις) ή  από άλλα συναφή προϊόντα επιχειρηματικής 

χρηματοδότησης.   

 

25. Στην αίτηση στα στοιχεία του κύκλου εργασιών και του προσωπικού, προκύπτουν με 

βάση τα στοιχεία της κλεισμένης χρήσης 2019 ή της χρήσης 2020; 

Βάσει της παρ.1 του αρθ.4 της ΚΥΑ Λειτουργικών Προδιαγραφών Γέφυρα ΙΙ το Σύστημα 

ανακτά τον μέσο όρο προσωπικού, το Σύνολο ετήσιου ισολογισμού ή το σύνολο κύκλου 

εργασιών σε ετήσια βάση από το τελευταίο διαθέσιμο (Ε3) από τη βάση δεδομένων της 

φορολογικής διοίκησης - ΑΑΔΕ. 

 

Τέλος βάσει της παρ. 9 του αρθ.4  της ΚΥΑ Λειτουργικών Προδιαγραφών σε περίπτωση που 

κατά την αυτόματη άντληση στοιχείων από την ΑΑΔΕ δεν κατέστη δυνατό να αντληθούν ο 

μέσος όρος προσωπικού, το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού ή το σύνολο του κύκλου 

εργασιών σε ετήσια βάση, τότε ο αιτών επιλέγει την αντίστοιχη τιμή στα συγκεκριμένα 

πεδία. 

 

26. Εάν είναι λάθος τα στοιχεία που έχει στείλει η ΑΑΔΕ, πώς μπορεί κάποιος να τα 

διορθώσει? 

Θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την ΑΑΔΕ για την διόρθωση των στοιχείων σας και μετά να 

υποβληθεί η αίτηση σας. 
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27. Αν μία επιχείρηση έχει κλείσει από το 2014, μπορεί να ενταχθεί το δάνειο ως μη 

εξυπηρετούμενο επειδή δεν αποδεικνύεται η μείωση του 20% θα απορριφθεί; 

Οι επιχειρήσεις που έχουν κλείσει ή είναι ανενεργές, δεν μπορούν να ενταχθούν στο 

πρόγραμμα ΓΕΦΥΡΑ ΙΙ. Με το νέο Πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ ΙΙ» το Ελληνικό Δημόσιο καλείται να 

καταβάλει συνεισφορά κατά την αποπληρωμή των δόσεων όλων των επιχειρηματικών και 

επαγγελματικών οφειλών προς χρηματοδοτικούς φορείς (πιστωτικά ιδρύματα, τράπεζες, 

εταιρείες παροχής πιστώσεων κλπ), για τις οποίες ευθύνονται ενεργά νομικά πρόσωπα 

καθώς και φυσικά πρόσωπα που είναι ελεύθεροι επαγγελματίες,  επιτηδευματίες ή ακόμα 

και εταίροι και έχουν πληγεί από την υγειονομική κρίση λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού 

COVID-19. 

 

28. Νομικό πρόσωπο που δραστηριοποιείται στον ξενοδοχειακό κλάδο με εξυπηρετούμενο 

τραπεζικό δανεισμό και μείωση τζίρου για το έτος 2020 άνω του 65% σε σχέση με το 

έτος 2019, βρίσκεται σε διαδικασία ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ, με την απόσχιση του ενός κλάδου - 

ξενοδοχείου να "περνά" στο νέο νομικό πρόσωπο που προκύπτει από την διάσπαση και 

το οποίο θα αναλάβει και τον αναλογούν δανεισμό του κλάδου. Η διάσπαση δεν θα έχει 

ολοκληρωθεί έως την 09.05.2021 που λήγουν οι αιτήσεις στο πρόγραμμα ΓΕΦΥΡΑ ΙΙ. 

Μπορεί το νομικό πρόσωπο που λειτουργεί σήμερα (ενιαίο) να υποβάλει αίτηση εντός 

της προθεσμίας; 

Το νομικό πρόσωπο με την τρέχουσα μορφή μπορεί να υποβάλει αίτηση στο πρόγραμμα 

ΓΕΦΥΡΑ ΙΙ, εφόσον πληροί όλες τις προϋποθέσεις που προβλέπει ο Νόμος 4790/2021. 

 

29. Βάσει του ΦΕΚ 757 (25-2-2021) «Πρόσκληση για τον Β’ Κύκλο Επιδότησης Τόκων 

Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων Πληττόμενων από τα μέτρα 

για την αντιμετώπιση της πανδημίας της νόσου COVID- 19», οι εταιρείες δικαιούνται 

επιδότησης τόκων δανείων Α’ 3μηνου 2021. Μια εταιρεία, μπορεί να αιτηθεί, τόσο μέσω 

του προγράμματος επιδότησης τόκων, όσο και μέσω του προγράμματος ΓΕΦΥΡΑ ΙΙ;  

Αναφορικά με το Γέφυρα ΙΙ, εάν η οφειλή δεν έχει κάποια άλλη ενεργή επιδότηση κατά την 

ημερομηνία αίτησης τότε θα επιδοτηθεί κανονικά στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος. 

 

 

30. Τι είναι το Προσωρινό Πλαίσιο της Ε.Ε. για τις Κρατικές Ενισχύσεις για την περίοδο της 

πανδημίας; 

 

Το Προσωρινό Πλαίσιο αφορά τις κρατικές ενισχύσεις για την περίοδο της πανδημίας. Οι 

κρατικές ενισχύσεις που μπορούν να λάβουν οι επιχειρήσεις στη χώρα μας υπάγονται σε 
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καθεστώτα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν θεσπιστεί με σκοπό τη διασφάλιση 

ελεύθερου και θεμιτού ανταγωνισμού εντός της. 

 

31. Σύμφωνα με το Προσωρινό Πλαίσιο της Ε.Ε. για τις Κρατικές Ενισχύσεις για την περίοδο 

της πανδημίας ποιο είναι το μέγιστο ύψος στην περίπτωση των ενιαίων επιχειρήσεων; 

 

Το συνολικό ποσό της δημόσιας συνεισφοράς που χορηγείται σε κάθε επιχείρηση, σε 

επίπεδο ενιαίας επιχείρησης, δεν δύναται να υπερβαίνει αθροιστικά το ποσό του 

1.800.000€, πρό φόρων ή άλλων επιβαρύνσεων, συνυπολογιζομένων όλων των ενισχύσεων 

που έχουν χορηγηθεί βάσει του τμήματος 3.1 του Προσωρινού Πλαισίου στο πληροφοριακό 

σύστημα σώρευσης ενισχύσεων ήσσονος σημασίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων(άρθρο 69 παρ. 6 - 7 του ν. 4790 /2021). 

 

Όλα τα αριθμητικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται είναι ακαθάριστα δηλαδή προ της 

αφαίρεσης φόρων ή άλλης επιβάρυνσης. 

 

 

32. Μια επιχείρηση έχει λάβει χρηματοδότηση για τα δάνεια ΤΕΠΙΧ ΙΙ και για τα δάνεια 

COSME. Μπορεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα ΓΕΦΥΡΑ ΙΙ; 

 

Μεταξύ των προϋποθέσεων που ορίζει ο Νόμος 4790/2021, για την επιδότηση 

επιχειρηματικών ή επαγγελματικών οφειλών προς Χρηματοδοτικούς Φορείς πληττόμενων 

επιχειρήσεων λόγω covid-19 είναι να μην υφίσταται κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης 

άλλη ενεργή κρατική ενίσχυση ή συνεισφορά, ούτε ενεργή εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου 

ή της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας ή ευρωπαϊκών φορέων από πόρους εθνικούς ή 

ευρωπαϊκούς για την επιδεκτική συνεισφοράς οφειλή προς τον Χρηματοδοτικό Φορέα 

(Ν.4790/2021 άρθρο 64 παρ.4β & 4γ). 

 

Εφόσον κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης δεν υφίσταται ενεργή κρατική ενίσχυση ή 

συνεισφορά, ούτε ενεργή εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου ή της Ελληνικής Αναπτυξιακής 

Τράπεζας για τις οφειλές που έχουν ήδη ενταχθεί σε ΤΕΠΙΧ & CΟSΜΕ, τότε μπορούν να 

επιδοτηθούν μέσω του προγράμματος ΓΕΦΥΡΑ ΙΙ. 
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33. Μια επιχείρηση έχει λάβει χρηματοδότηση στο πλαίσιο της δράσης «Επιδότηση τόκων 

υφιστάμενων δανείων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα 

αντιμετώπισης της πανδημίας COVID-19». Μπορεί  να ενταχθεί στο Πρόγραμμα Γέφυρα 

ΙΙ; 

 

Μεταξύ των προϋποθέσεων που ορίζει ο Νόμος 4790/2021, για την επιδότηση 

επιχειρηματικών ή επαγγελματικών οφειλών προς Χρηματοδοτικούς Φορείς πληττόμενων 

επιχειρήσεων λόγω covid-19 είναι να μην υφίσταται κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης 

άλλη ενεργή κρατική ενίσχυση ή συνεισφορά, ούτε ενεργή εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου 

ή της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας ή ευρωπαϊκών φορέων από πόρους εθνικούς ή 

ευρωπαϊκούς για την επιδεκτική συνεισφοράς οφειλή προς τον Χρηματοδοτικό Φορέα 

(Ν.4790/2021 άρθρο 64 παρ.4β & 4γ). 

 

Εφόσον κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης δεν υφίσταται ενεργή κρατική ενίσχυση ή 

συνεισφορά, ούτε ενεργή εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου ή της Ελληνικής Αναπτυξιακής 

Τράπεζας για οφειλές που αφορούν την επιδότηση τόκων μικρομεσαίων πληττόμενων 

επιχειρήσεων από τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας covid 19, τότε μπορούν να 

επιδοτηθούν μέσω του προγράμματος ΓΕΦΥΡΑ ΙΙ. 

 

Σημειώνεται ότι θα ληφθεί υπόψιν η σώρευση του τμήματος 3.1 του Προσωρινού Πλαισίου 

στο πληροφοριακό σύστημα ενισχύσεων ήσσονος σημασίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων. 

 

 

34. Μια επιχείρηση έχει λάβει επιδότηση σύμφωνα με τον 2ο κύκλο επιδότησης τόκων 

υφισταμένων δανείων για την περίοδο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2021. Μπορεί να ενταχθεί 

στο πρόγραμμα ΓΕΦΥΡΑ ΙΙ; 

 

Μεταξύ των προϋποθέσεων που ορίζει ο Νόμος 4790/2021, για την επιδότηση 

επιχειρηματικών ή επαγγελματικών οφειλών προς Χρηματοδοτικούς Φορείς πληττόμενων 

επιχειρήσεων λόγω covid-19 είναι να μην υφίσταται κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης 

άλλη ενεργή κρατική ενίσχυση ή συνεισφορά, ούτε ενεργή εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου 

ή της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας ή ευρωπαϊκών φορέων από πόρους εθνικούς ή 

ευρωπαϊκούς για την επιδεκτική συνεισφοράς οφειλή προς τον Χρηματοδοτικό Φορέα 

(Ν.4790/2021 άρθρο 64 παρ.4β & 4γ). 

 

Εφόσον κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης δεν υφίσταται ενεργή κρατική ενίσχυση ή 

συνεισφορά, ούτε ενεργή εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου ή της Ελληνικής Αναπτυξιακής 

Τράπεζας για οφειλές που αφορούν την επιδότηση τόκων μικρομεσαίων πληττόμενων 
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επιχειρήσεων από τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας covid 19, τότε μπορούν να 

επιδοτηθούν μέσω του προγράμματος ΓΕΦΥΡΑ ΙΙ.  

 

Η επιδότηση τόκων αφορά το πρώτο τρίμηνο του 2021 και δεν συμπίπτει χρονικά με την 

περίοδο επιδότησης στο πρόγραμμα ΓΕΦΥΡΑ ΙΙ, επομένως εφόσον πληρούνται τα λοιπά 

κριτήρια οι οφειλές της εν λόγω επιχείρησης μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα 

ΓΕΦΥΡΑ ΙΙ. 

 

35. Μια επιχείρηση έχει λάβει επιδοτήσεις-ενισχύσεις που υπάγονται στο Προσωρινό 

Πλαίσιο. Θα πρέπει να συμπεριληφθούν στη σώρευση για τις ενισχύσεις ήσσονος 

σημασίας (de Minimis); 

 

Όχι. Οι κρατικές ενισχύσεις που υπάγονται στο Προσωρινό Πλαίσιο δε διέπονται από τον 

κανονισμό de Minimis και συνεπώς δε σωρεύονται μαζί με τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας. 

 

36. Πότε μια επιχείρηση θεωρείται ως ενιαία; 

 

Ενιαία επιχείρηση συνιστούν οι συνδεδεμένες μεταξύ τους επιχειρήσεις, δηλαδή οι 

επιχειρήσεις που διατηρούν μεταξύ τους μια από τις ακόλουθες σχέσεις: 

 

• Μια επιχείρηση κατέχει την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή 

των εταίρων άλλης επιχείρησης 

• Μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να διορίζει ή να παύει την πλειοψηφία των μελών 

του διοικητικού, διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου άλλης επιχείρησης 

• Μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να ασκεί κυριαρχεί επιρροή σε άλλη επιχείρηση 

βάσει σύμβασης που έχει συνάψει με αυτήν ή δυνάμει ρήτρας του καταστατικού της 

τελευταίας 

• Μια επιχείρηση που είναι μέτοχος ή εταίρος άλλης επιχείρησης ελέγχει μόνη της, 

βάσει συμφωνίας που έχει συνάψει με άλλους μετόχους ή εταίρους της εν λόγω 

επιχείρησης, την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων 

αυτής της επιχείρησης. 

 

Επιπλέον, ενιαία επιχείρηση συνιστούν οι επιχειρήσεις που διατηρούν μια από τις ως άνω 

σχέσεις μέσω μιας ή περισσοτέρων άλλων επιχειρήσεων ή μέσω φυσικού προσώπου ή 

ομάδας φυσικών προσώπων που ενεργούν από κοινού. 
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37. Μια επιχείρηση συνδεδεμένη με άλλες επιχειρήσεις μπορεί να ενταχθεί στο Πρόγραμμα 

ΓΕΦΥΡΑ ΙΙ; 

 

Όταν μια επιχείρηση είναι συνδεδεμένη με άλλες επιχειρήσεις, οι συνδεδεμένες αυτές 

επιχειρήσεις νοούνται ως ενιαία επιχείρηση. Σε αυτή τη περίπτωση η κάθε επιχείρηση 

εφόσον έχει διαφορετικό ΑΦΜ μπορεί να υποβάλει αίτηση για το πρόγραμμα ΓΕΦΥΡΑ ΙΙ.  

 

Για τον έλεγχο της τήρησης των προϋποθέσεων του Προσωρινού Πλαισίου, ο αιτών 

υποχρεούται επιπλέον να υποβάλει την σχετική υπεύθυνη δήλωση σχετικά με τις 

επιχειρήσεις που συνιστούν ενιαία επιχείρηση, καθώς και αναφορικά με τις ενισχύσεις  που 

έχει λάβει η επιχείρηση, σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης, δυνάμει του Προσωρινού Πλαισίου. 

 

 

38. Επιδοτούνται οι οφειλές επιχειρήσεων που αφορούν αγορά οχημάτων με δάνεια από 

Τράπεζες του εξωτερικού μέσω  θυγατρικών εταιρειών τους που δραστηριοποιούνται 

στην Ελλάδα και συνεργάζονται με εταιρείες πώλησης οχημάτων;  

 

Οι οφειλές προς Χρηματοδοτικούς Φορείς του εξωτερικού που δεν  τελούν υπό την εποπτεία 

της Τράπεζας της Ελλάδας ή του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού δεν εντάσσονται στο 

πρόγραμμα ΓΕΦΥΡΑ ΙΙ και δεν επιδοτούνται. 

 

Επιδοτούνται οι πάσης φύσεως επιχειρηματικές και επαγγελματικές οφειλές που σχετίζονται 

με την επιχειρηματική δραστηριότητα του οφειλέτη και υφίστανται την 31.12.2020 προς 

χρηματοδοτικούς φορείς που τελούν υπό την εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδας ή του 

Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού, μεταξύ αυτών και οι οφειλές  προς χρηματοδοτικούς φορείς 

από δάνεια  που έχουν χορηγηθεί στην επιχείρηση για αγορά αυτοκινήτων για τις ανάγκες 

της επιχειρηματικής δραστηριότητάς της.  

 

 

39. Ατομική επιχείρηση, με μοναδικό εργαζόμενο τον ιδιοκτήτη της ατομικής επιχείρησης, 

θα πρέπει να δηλώσει τον ιδιοκτήτης ως εργαζόμενο; 

Όχι, στην ατομική επιχείρηση ο ιδιοκτήτης δεν προσμετράται ως εργαζόμενος. 

 

40. Μια εποχική επιχείρηση με κύκλο εργασιών 500.000€, απασχολεί για 6 μήνες 8 

εργαζόμενους. Σε ποια κατηγορία δικαιούχων ανήκει και πως θα πρέπει να δηλωθούν οι 

εργαζόμενοι σε ετήσια βάση; 

Ως εργαζόμενος σε ετήσια βάση ορίζεται ο απασχολούμενος που εργάστηκε συνεχώς για ένα 

έτος, ο οποίος αντιστοιχεί σε μια ετήσια μονάδα εργασίας (ΕΜΕ). 
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Εφόσον η εποχική επιχείρηση έχει κύκλο εργασιών 500.000€ και απασχολεί 8 εργαζομένους 

για 6 μήνες ανά έτος, τότε οι εργαζόμενοι σε ετήσια βάση είναι 4. Συνεπώς ανήκει στην 

κατηγορία των πολύ μικρών επιχειρήσεων, με εργαζόμενους έως 9 άτομα.  

 

41. Η επιχείρηση μου έχει λάβει κρατικές ενισχύσεις βάσει του προσωρινού πλαισίου. Θα 

πρέπει στην πλατφόρμα να υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση για το ποσό των εν λόγω 

ενισχύσεων για να υπολογιστεί η σώρευση; 

Ναι, εφόσον η επιχείρηση έχει λάβει ενίσχυση βάσει του προσωρινού πλαισίου θα πρέπει να 

υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση για το ποσό της ενίσχυσης προκειμένου να υπολογιστεί η 

σώρευση.   

 

42. Μικρή επιχείρηση απασχολεί 15 εργαζόμενους και τον ιδιοκτήτη. Πόσοι είναι οι 

εργαζόμενοι στην επιχείρηση; Θα πρέπει να συμπεριληφθεί και ο ιδιοκτήτης; 

Οι εργαζόμενοι στην μικρή επιχείρηση είναι συνολικά 16. Σε σε όλες τις περιπτώσεις, πλην 

της ατομικής επιχείρησης και ελεύθερου επαγγελματία, ο ιδιοκτήτης λογίζεται ως 

εργαζόμενος σε ετήσια βάση. Ως εργαζόμενος σε ετήσια βάση νοείται ο απασχολούμενος 

που εργάστηκε συνεχώς για ένα έτος ο οποίος αντιστοιχεί σε μια ετήσια μονάδα εργασίας 

(ΕΜΕ).  

Βάσει της παρ.1 του αρθ.4 της ΚΥΑ Λειτουργικών Προδιαγραφών Γέφυρα ΙΙ το Σύστημα 

ανακτά τον μέσο όρο προσωπικού σε ετήσια βάση από το τελευταίο διαθέσιμο (Ε3) από τη 

βάση δεδομένων της φορολογικής διοίκησης - ΑΑΔΕ. 

 

43. Φυσικό πρόσωπο, άγαμος, έχει ατομική πληττόμενη επιχείρηση, χωρίς εργαζόμενους, 

με μείωση εσόδων 20% και εισόδημα 35.000€. Η επιχείρηση έχει εξυπηρετούμενο 

δάνειο, με καθυστέρηση έως 90 ημέρες. Μπορεί να συμμετέχει στο πρόγραμμα ΓΕΦΥΡΑ 

ΙΙ; 

Για να επιδοτηθούν οι επιχειρηματικές οφειλές του ΦΠ θα πρέπει να πληρούνται οι 

προϋποθέσεις του Ν.4790/2020. Η εν λόγω πληττόμενη ατομικής επιχείρησης χωρίς  

εργαζόμενους δεν μπορεί να συμμετάσχει στο πρόγραμμα ΓΕΦΥΡΑ ΙΙ, καθώς το εισόδημα 

του ΦΠ ανέρχεται σε € 35.000 και ξεπερνά το όριο των 24.000 € που προβλέπεται από τον 

Ν.4790/2021.      
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44. Έχω μηδέν εργαζομένους και είμαι εταιρεία. Σε ποια κατηγορία εντάσσομαι; 

Σε όλες τις περιπτώσεις, πλην της ατομικής επιχείρησης και ελεύθερου επαγγελματία ο 

ιδιοκτήτης λογίζεται ως εργαζόμενος σε ετήσια βάση. 

Για παράδειγμα, εταιρεία, που δεν απασχολεί προσωπικό πέραν του ιδιοκτήτη και της 

οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 

δύο εκατομμύρια ευρώ (2.000.000 ευρώ) θα πρέπει να πληροί τα κριτήρια των «πολύ 

μικρών επιχειρήσεων» (δηλ. αυτών που απασχολούν από 1 έως 9 άτομα προσωπικό), όπως 

αυτά ορίζονται στο νόμο, προκειμένου να επιδοτηθεί στο πλαίσιο του προγράμματος.   

 

45. Θεωρείται επιλέξιμο νομικό πρόσωπο που έχει έσοδα αλλά δεν έχει προσωπικό;  

Ναι, νομικό πρόσωπο είναι επιλέξιμο, εφόσον παρουσιάζει μείωση εσόδων 20%  και πληροί 

τα λοιπά απαιτούμενα κριτήρια του Ν.4790/2021. Σε όλες τις περιπτώσεις, πλην της 

ατομικής επιχείρησης και ελεύθερου επαγγελματία, ο ιδιοκτήτης λογίζεται ως εργαζόμενος 

σε ετήσια βάση. 

 

46. Έχει πάρει δάνειο ο εταίρος στο όνομα του και χρηματοδότησε ανάγκες της εταιρείας 

του. Μπορεί να επιδοτηθεί; 

Μπορεί να τύχει επιδότησης πάσης φύσεως επιχειρηματική ή επαγγελματική οφειλή προς 

χρηματοδοτικούς φορείς, ενεργών νομικών προσώπων και φυσικών προσώπων, ελεύθερων 

επαγγελματιών ή επιτηδευματιών ή εταίρων. Συνεπώς, μπορούν να λάβουν επιδότηση, 

εφόσον πληρούν τα κριτήρια, εταίροι προσωπικών ή κεφαλαιουχικών εταιρειών, των 

οποίων η λειτουργία έχει ανασταλεί υποχρεωτικά ή οι οποίες χαρακτηρίστηκαν ως 

πληττόμενες, βάσει του Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητάς (Κ.Α.Δ.) τους, σύμφωνα με 

υπουργικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί ή θα εκδοθούν μέχρι την καταληκτική ημερομηνία 

της αίτησης και εφόσον τα έσοδα της εταιρίας και τα δικά τους έσοδα του ημερολογιακού 

έτους 2020 παρουσίασαν μείωση ίση ή μεγαλύτερη του είκοσι τοις εκατό (20%), σε σχέση με 

τα αντίστοιχα έσοδα του ημερολογιακού έτους 2019, όπως αυτό προκύπτει από τις 

περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α. Εάν οι ανωτέρω δεν υπόκεινται σε Φ.Π.Α., η μείωση πρέπει να 

προκύπτει από τα υποβαλλόμενα στοιχεία στη Φορολογική Διοίκηση. 

 

47. Στην αίτηση ζητήθηκε να δώσω στοιχεία της επιχείρησης: προσωπικό -κύκλος εργασιών 

-σύνολο ισολογισμού. Η εταιρία για την οποία υπέβαλα την αίτηση είναι μεσαία 

επιχείρηση [προσωπικό άνω των 50 ατόμων -κύκλος εργασιών <10.000.000 ευρώ 

σύνολο ισολογισμού <10.00.0000 ευρώ]. Όμως με κατέταξε στις μικρές επιχειρήσεις.  
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Πρόκειται για μεσαία επιχείρηση. Τα κριτήρια (1) αριθμός εργαζομένων και (2) εισόδημα ή 

κύκλος εργασιών ή (3) σύνολο ετήσιου ισολογισμού θα πρέπει να ικανοποιούνται 

σωρευτικά, ως προς την κατηγοριοποίηση μιας επιχείρησης σε ατομική, πολύ μικρή, μικρή ή  

μεσαία επιχείρηση. Συνεπώς, αν ένα από τα κριτήρια (1) ή (2) ή (3) είναι μεγαλύτερο του 

ορίου της μικρότερης κατηγορίας, τότε η επιχείρηση εντάσσεται στη μεγαλύτερη κατηγορία 

μεγέθους. 
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3. ΘΕΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΗΜΕΡΙΔΩΝ Ν.4790/2021 
 

1.  Σε αίτηση από ΑΦΜ Νομικού Προσώπου (εταιρεία ΟΕ) όταν κάνουμε ανάκτηση 

δεδομένων παρόλο που λέει επιτυχής ανάκτηση, δεν εμφανίζονται στοιχεία ούτε στην 

ακίνητη περιουσία ούτε στα οικονομικά στοιχεία. Αυτό αποτελεί πρόβλημα ή 

συνεχίζουμε κανονικά την αίτηση και ανακτώνται σε δεύτερο χρόνο;  

Για τα νομικά πρόσωπα δεν υπάρχει προς το παρόν διαθέσιμη η ανάκτηση στοιχείων από 

την ΑΑΔΕ για την ακίνητη περιουσία ή τα οικονομικά στοιχεία. Αναμένεται να αντληθούν σε 

επόμενο στάδιο, συνεπώς δεν αποτελεί πρόβλημα στην υποβολή της αίτησης. 

 

2. Την αίτηση την ξεκινάει το ΑΦΜ της επιχείρησης, δηλώνει τον πληρεξούσιο σύμβουλο 

που συμμετέχει στην αίτηση και στη συνέχεια μπαίνει ο σύμβουλος με τους δικούς του 

κωδικούς και συνεχίζει την αίτηση. Αν κάτι τέτοιο ισχύει πως ακριβώς γίνεται γιατί 

βάζουμε τους κωδικούς του συμβούλου στην πλατφόρμα που έχει δηλωθεί αλλά δεν 

βγάζει κάποια αίτηση σε εκκρεμότητα.  

Το ανωτέρω δεν υποστηρίζεται. Ο σύμβουλος δηλώνεται στην αίτηση για σκοπούς 

καταβολής της αμοιβής του. Όπως έχει συζητηθεί, στο τέλος του προγράμματος θα 

παραχθεί λίστα με τις αιτήσεις που έχει κάθε σύμβουλος, η οποία θα αποσταλεί στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση του εκάστοτε συμβούλου προκειμένου ο τελευταίος να έχει μία 

συνολική εικόνα των υποθέσεών του. 

 
3. Υπάρχει δυνατότητα από το σύστημα έπειτα την υποβολή της αρχικής αίτησης, 

επισύναψης των εγγράφων (μη πτώχευσης, αίτησης πτώχευσης κτλ.); 

Ναι. Ο χρήστης δύναται να αναρτήσει τα εν λόγω έγγραφα έως 31/12/2021. 

 

4. Υπάρχει δυνατότητα επεξεργασίας της αίτησης από πλευράς του αιτούντα έπειτα την 

πρώτη υποβολή και την μετέπειτα άντληση από την ΑΑΔΕ; (π.χ προσθήκη ακινήτου στην 

καρτέλα Ακίνητη Περιουσία;) 

Όχι δεν υπάρχει δυνατότητα επεξεργασίας των στοιχείων της αίτησης σε οριστικά 

υποβεβλημένη αίτηση. Ειδικότερα ως προς το παράδειγμα που τέθηκε, δεν υπάρχει η 

δυνατότητα τροποποίησης της κατάστασης ακίνητης περιουσίας ακόμα και πριν την οριστική 

υποβολή της αίτησης, καθώς τα ακίνητα αντλούνται αποκλειστικά από τον ΕΝΦΙΑ. 
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5. Για το ΑΦΜ της Ανώνυμης εταιρείας (για επιχειρηματικά δάνεια της εταιρείας) χρειάζεται 

να δηλωθούν και στοιχεία που αφορούν το νόμιμο εκπρόσωπο όπως όνομα συζύγου, 

ακίνητη περιουσία αυτού και οικονομικά στοιχεία αυτού; 

Όχι. 

 

6. Σε περίπτωση ενιαίας επιχείρησης (δηλ. συνδεδεμένων εταιρειών) στο πεδίο Στοιχεία 

αιτούντα τα στοιχεία Μ.Ο προσωπικού, Κύκλος εργασιών, Σύνολο Ισολ. συμπληρώνονται 

για το σύνολο ή μόνο για την αιτούσα επιχείρηση; 

Για την αιτούσα επιχείρηση. Τα στοιχεία των συνδεδεμένων εταιρειών που ζητούνται από 

την πλατφόρμα αφορούν αποκλειστικά τις επιδοτήσεις του προσωρινού πλαισίου. 

 

7. Τεχνικά σε ποιο σημείο της αίτησης γίνεται ο ανωτέρω διαχωρισμός βάσει μεγέθους;  

Η κατηγοριοποίηση της επιχείρησης αρχικά γίνεται κατά δήλωση του αιτούντα και στη 

συνέχεια θα επιβεβαιωθεί από τα στοιχεία της φορολογικής διοίκησης που θα αντληθούν. 

 

8. Ο πίνακας σώρευσης επισυνάπτεται σε ιδιαίτερο αρχείο κατά την υποβολή της αίτησης 

για όλες τις εταιρείες που συνιστούν ενιαίο όμιλο;   

Στο Γέφυρα ΙΙ δεν συμπληρώνεται κάποιος πίνακας σώρευσης καθώς τυχόν σωρεύσεις θα 

ελέγχονται αυτοματοποιημένα πριν την καταβολή του μηνιαίου ποσού επιδότησης. 

 

9. Βάσει του ΦΕΚ 757 (25-2-2021) «Πρόσκληση για τον Β’ Κύκλο Επιδότησης Τόκων 

Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων Πληττόμενων από τα μέτρα 

για την αντιμετώπιση της πανδημίας της νόσου COVID- 19», οι εταιρείες δικαιούνται 

επιδότησης τόκων δανείων α’ 3μηνου 2021. Μια εταιρεία, μπορεί να αιτηθεί, τόσο μέσω 

του προγράμματος επιδότησης τόκων, όσο και μέσω του προγράμματος ΓΕΦΥΡΑ ΙΙ (ΦΕΚ 

Α 48 – 31-03-2021); Εάν ναι, παίζει ρόλο ποια αίτηση θα γίνει πρώτα; Σημειώνεται ότι η 

επιδότηση τόκων αφορά περίοδο α’ 3μήνου 2021, ενώ η επιδότηση δόσεων δανείων 

μέσω προγράμματος ΓΕΦΥΡΑ ΙΙ, αφορά περίοδο από Απρίλιο και μετά. Eάν η ταμειακή 

ενίσχυση συμπέσει χρονικά, δεν θα έπρεπε να αποτελεί πρόβλημα, διότι η περίοδος 

είναι διαφορετική στα 2 προγράμματα και συνεπώς η βάση της επιδότησης είναι 

διαφορετική. Σωστά;  

Αναφορικά με το Γέφυρα ΙΙ, εάν η οφειλή δεν έχει κάποια άλλη ενεργή επιδότηση κατά την 

ημερομηνία αίτησης τότε θα επιδοτηθεί κανονικά στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος. 
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10. Στο άρθρο 71 του ΦΕΚ (ΓΕΦΥΡΑ ΙΙ), αναφέρεται οτι το ανώτατο όριο μηνιαίας 

επιδότησης είναι «iv) Πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ ανά επιλέξιμη οφειλή, για τα 

νομικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων και των ατομικών 

επιχειρήσεων, που συνιστούν μεσαία επιχείρηση». Τι συνιστά επιλέξιμη οφειλή; 1) 

Δανειακή σύμβαση; 2) Χρηματοδοτική Γραμμή / Λογαριασμός Δανείου (σε μία σύμβαση 

μπορεί να κρέμονται 3 χρηματοδοτικές γραμμές); 3) Σύνολο Δανείων ανά Τράπεζα; 4) 

Σύνολο δανείων ανά αιτούντα;  

Το 2. Ανά λογαριασμό. 

 

11. Το πρόγραμμα ΓΕΦΥΡΑ ΙΙ αναφέρεται σε μηναία επιδότηση για 8 μήνες. Μια επιχείρηση 

μπορεί να αποπληρώνει το δάνειο της σε 6μηνιαιες τοκοχρεολυτικές δόσεις. Π.χ. 

δανειακή δόση € 100.000 καταβάλλεται στις 31/5/2021 (οι τόκοι αυτής αφορούν 

1/12/2020-31/5/2021) και δόση € 100.000 καταβάλλεται στις 30/11/2021 (οι τόκοι 

αυτής αφορούν την περίοδο 1/6-30/11/2021). Πως θα γίνουν οι μηνιαίες καταβολές της 

κρατικής ενίσχυσης που αφορούν στο 90% ή 80%; Πως θα καταβάλλεται το υπόλοιπο 

10% ή 20% από την επιχείρηση; Σε μηνιαία βάση ή 6μηνιαίως όπως παλιά; Η τράπεζα θα 

επιδώσει νέο δασολόγιο στην επιχείρηση;  

Για τις οφειλές με μη μηνιαία συχνότητα, οι χρηματοδοτικοί φορείς θα αποστέλλουν 

ενημέρωση προς την πλατφόρμα ανάγοντας το ποσό σε μηνιαία συχνότητα. Με τον τρόπο 

αυτό η πλατφόρμα θα μπορεί να υπολογίσει το αντίστοιχο ποσοστό επιδότησης ανά μήνα. 

Για τον τρόπο καταβολής του μεριδίου του οφειλέτη θα πρέπει να γίνει η σχετική 

ενημέρωση από τον εκάστοτε χρηματοδοτικό φορέα. 

 

12. Εάν μία επιχείρηση έχει προβεί σε μετακύλιση του χρέους (κεφαλαίου) για το έτος 2021, 

στα επόμενα χρόνια, η επιδότηση επί του κεφαλαίου χάνεται επειδή το πρόγραμμα λήγει 

στις 31/12/2021; Επιδοτούνται οι τόκοι 2021 σε αυτή την περίπτωση; 

Η επιδότηση ισχύει για 8 μήνες μετά την έγκριση αυτής και επιδοτείται η δόση όπως έχει 

διαμορφωθεί (κεφάλαιο ή/και τόκοι). 

 

13. Στο Μ.Ο. (Ε.Μ.Ε) καταχωρούμε της κλεισμένης χρήσης 2019 ή του 2020; 

Καθώς τα στοιχεία θα ελεγχθούν σύμφωνα με τις τελευταίες οικονομικές καταστάσεις για τις 

οποίες υπήρχε υποχρέωση κατάρτισης, προτείνεται της χρήσης 2019. 
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14. Οι εταίροι μέλη προσωπικών εταιριών μπορούν να κάνουν αίτηση στο πρόγραμμα για τα 

προσωπικά τους δάνεια πλην στεγαστικών και ποια είναι η διαδικασία; Σε προσπάθεια 

που έγινε η αίτηση ακυρώθηκε. 

 Ναι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση. Τυχόν ακύρωση οφείλεται σε άλλο λόγο. 

 

15. Το πιστοποιητικό από το πρωτοδικείο που εκδίδεται είναι ένα ενιαίο αλλά στην 

πλατφόρμα έχει να γίνει ανάρτηση 5 πιστοποιητικών. Θα ανεβάσουμε το ίδιο 5 φορές ή 

η μια φορά καλύπτει την υποχρέωση; 

 Εφόσον το ενιαίο πιστοποιητικό παρέχεται πλέον σε όλες τις περιπτώσεις, τότε θα γίνει 

τροποποίηση ώστε να απαιτείται η επισύναψη ενός πιστοποιητικού. 

 

16. Έχω κάνει αίτηση για μέλος κοινωνίας που εκμεταλλεύεται λεωφορείο και έχει 

επαγγελματικό δάνειο που πήρε για την αγορά του λεωφορείου. Στην ερώτηση που είχε 

στο τέλος της αίτησης (η επιχείρηση που εκπροσωπώ συνιστά ενιαία επιχείρηση;) 

απάντησα ΟΧΙ. Πιστεύω πως αυτό είναι το λάθος και δεν τον βγάζει καθόλου ως 

επιτηδευματία και δη κορωνόπληκτο. Δεν μπορώ όμως να τροποποιήσω ή να διαγράψω 

την αίτηση. Υπάρχει δυνατότητα διαγραφής ή τροποποίησης της αίτησης ή χάνει 

τελείως το δικαίωμα; 

Η εν λόγω επιλογή αφορά αποκλειστικά απαίτηση του προσωρινού πλαισίου και δεν 

επηρεάζει την επιλεξιμότητα. Το εάν είναι επιτηδευματίας το παρέχει η ΑΑΔΕ και το εάν 

είναι κορωνόπληκτος θα μας το παρέχει η ΑΑΔΕ σε επόμενο στάδιο. 

 

17. Επιχείρηση η οποία ιδρύθηκε μέσα στο 2020 και ανήκει στις πληττόμενες μπορεί να 

ενταχθεί στο Πρόγραμμα; (Στην περίπτωση αυτή δεν πληρείται ο όρος μείωσης του 

κύκλου εργασιών κατά 20% σε σχέση με το 2019) 

Σωστά δεν θα πληρωθεί το κριτήριο μείωσης εσόδων, συνεπώς δεν θα είναι επιλέξιμη ως 

επιχείρηση. 

 

18. Η αίτηση υποβάλλεται από τον Νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης ; Σε περίπτωση που 

είναι δύο οι διαχειριστές και προβλέπεται στο καταστατικό να υπογράφουν και οι δύο 

για δανειακές συμβάσεις κλπ πρέπει να συναινέσει και ο άλλος διαχειριστής; 

Η αίτηση υποβάλλεται με τους κωδικούς της επιχείρησης. Για τα νομικά πρόσωπα υπάρχει 

σχετικό σημείο στις υπεύθυνες δηλώσεις το οποίο αναφέρει το ακόλουθο: «Δηλώνω 

υπεύθυνα ότι η αίτηση και οι άνω υπεύθυνες δηλώσεις υποβλήθηκαν από τα κατά τον νόμο 
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πρόσωπα που το εκπροσωπούν, σύμφωνα με τα στοιχεία που δηλώθηκαν στη Φορολογική 

Διοίκηση.» 

 

19. Κατά την συμπλήρωση της Αίτησης θα πρέπει να συμπληρωθεί η καρτέλα «Καταθέσεις 

και Επενδυτικά Προϊόντα Εξωτερικού» του νομικού προσώπου. Στα πεδία προς 

συμπλήρωση ζητείται "Κωδικός Αριθμός". Για την περίπτωση των καταθέσεων 

εξωτερικού (και όχι επενδυτικών προϊόντων) τι θα πρέπει να συμπληρώσουμε στο 

συγκεκριμένο πεδίο ώστε να υποβληθεί σωστά η αίτηση. 

Θα πρέπει να δηλωθεί ένας μοναδικός αριθμός με στόχο τη μοναδικότητα της εγγραφής 

(όπως π.χ. αριθμός λογαριασμού). 

 

20. Απαιτείται επισύναψη Υπεύθυνων Δηλώσεων ή όλα δηλώνονται στη φόρμα υποβολής; 

Σε περίπτωση επισύναψης που επισυνάπτεται η Υ.Δ για τη σώρευση ενισχύσεων ή της 

ενιαίας επιχείρησης; Στην πρόσκληση της δράσης αναφέρει 5 διαφορετικές Υπεύθυνες 

Δηλώσεις οι οποίες θα πρέπει να επισυναφθούν. 

Υπάρχουν υπεύθυνες δηλώσεις οι οποίες απλά επιβεβαιώνονται στη φόρμα της αίτησης και 

υπάρχουν και λοιπά έγγραφα τα οποία πρέπει να επισυναφθούν. Τέτοια έγγραφα είναι η 

υπεύθυνη δήλωση λογιστή του άρθρου 68 παρ. 5α καθώς και τα πιστοποιητικά του άρθρου 

68 παρ. 5β. 

 

21. Αν κάποιος έχει υποβάλλει και αίτηση και νέα αίτηση και έχουν απορριφθεί, πώς μπορεί 

να υποβάλλει νέα αίτηση? 

Σε περίπτωση απόρριψης δεν μπορείς να κάνεις νέα αίτηση. 

 

22. Τί σημαίνει στην ένδειξη “ κορονόπληκτος “ η ένδειξη ΟΧΙ? 

Σε όλες τις ενεργές αιτήσεις η ένδειξη δεν έχει ακόμα τιμή καθώς δεν έχουν γίνει οι 

απαραίτητοι έλεγχοι από τις διαθέσιμες πηγές. 

 

23. Εάν είναι λάθος τα στοιχεία που έχει στείλει η ΑΑΔΕ, πώς μπορεί κάποιος να τα 

διορθώσει; 

Θα πρέπει να απευθύνει σχετικό ερώτημα στο helpdesk ώστε να δοθούν οι κατάλληλες 

οδηγίες. 
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24. Όλες οι επιχειρήσεις ανεξαρτήτου μορφής , πρέπει να έχουν μείωση 20% εσόδων από 

2019 σε 2020; 

Σωστά. 

 

25. Αν μία επιχείρηση έχει κλείσει από το 2014, μπορεί να ενταχθεί το δάνειο ως μη 

εξυπηρετούμενο (δεν το πληρώνει) ή επειδή δεν αποδεικνύεται η μείωση του 20% θα 

απορριφθεί; 

Η επιχείρηση θα πρέπει να είναι ενεργή καθώς υφίσταται σχετικό κριτήριο επιλεξιμότητας. 

 

26. Αν μία εταιρεία έχει ζημία, επηρεάζει σε κάποιο σημείο την αίτηση του προγράμματος;   

Εφόσον πληρούνται τα κριτήρια υπαγωγής του άρθρου 64, όχι, δεν επηρεάζεται η 

επιλεξιμότητα της αίτησης. 

 

27. Είχα ατομική επιχείρηση και είχα λάβει επαγγελματικό δάνειο. Στη συνέχεια άλλαξα την 

μορφή της επιχείρησης σε Ο.Ε την οποία διατηρώ ως σήμερα. Το δάνειο παραμένει στο 

φυσικό πρόσωπο, εμένα που είμαι μέλος και διαχειριστής της Ο.Ε. Τι γίνετε σε αυτή την 

περίπτωση μπορώ να μπω στο πρόγραμμα γέφυρα; Αν ναι την αίτηση θα την κάνω με το 

ΑΦΜ του φυσικού προσώπου ή της εταιρείας; 

Αίτηση θα πρέπει να κάνουν τα πρόσωπα που έχουν τις επιλέξιμες προς επιδότηση οφειλές, 

συνεπώς στην περίπτωση αυτή η αίτηση θα πρέπει να γίνει από το φυσικό πρόσωπο. 

 

28. Τα πιστοποιητικά 1 έως 4 συμπεριλαμβάνονται στον πιστοποιητικό 5 περί 

φερεγγυότητας. Πρέπει όντως να επισυνάψουμε το σύνολο των παραστατικών ή μόνο 

το 5ο που καλύπτει και τα άλλα; 

Θα ενημερωθεί η πλατφόρμα ώστε να ανεβαίνει μόνο 1 πιστοποιητικό. 

 

29. Όταν υπάρχουν επαγγελματικά δάνεια σε 3 Τράπεζες ο υποβάλλων την αίτηση 

αναγράφει σε ποιες Τράπεζες; 

Ο αιτών δεν αναγράφει τις τράπεζες. Τα στοιχεία αντλούνται αυτόματα. 
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30. Αν έχουμε πάρει επιδότηση ΕΣΠΑ το 2011 το δηλώνουμε;  

Δεν υπάρχει πρόβλεψη για σχετική δήλωση. 

 

31. Κάποιος που έχει κάνει μείωση τόκων μπορεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα ΓΕΦΥΡΑ;  

Ναι εφόσον δεν τρέχει παράλληλα με το πρόγραμμα. 

 

32. Επιχείρηση με ανοιχτό επιχειρηματικό δάνειο που καταβάλλει τη δόση ανά εξάμηνο, 

μπορεί να επιδοτηθεί; Πως υπολογίζεται η δόση ανά μήνα; 

Ναι μπορεί. Η μηνιαία δόση είναι το 1/6 της εξαμηνιαίας. 

 

33. Που μπορώ να βρω παράδειγμα υποβολής; 

Αναλυτικές οδηγίες περιλαμβάνονται στον οδηγό χρήσης. 

 

34. Αναδιάρθρωση εξυπηρετούμενου δανείου σε λιγότερες δόσεις, θα επιδοτηθούν οι νέες 

δόσεις;  

Ναι. 

 

35. α) Αν έχω δάνειο που καταγγέλθηκε πριν τις 31.12.2018 αλλά έχει ρυθμιστεί είναι 

επιλέξιμο; και β) Δάνειο που είναι μη εξασφαλισμένο επιδοτείται και με τι κριτήρια. 

α) Όχι, β) Η εξασφάλιση είναι αδιάφορη του ποσού επιδότησης. 

 

36. Έχει εγκριθεί δάνειο ΕΣΠΑ για αγορά παγίων. Πρέπει να αναφερθεί στην αίτηση; 

Δεν υπάρχει τέτοια πρόβλεψη (βέβαια εάν η τράπεζα θεωρήσει το συγκεκριμένο δάνειο ως 

συγχρηματοδοτούμενο αυτό δεν θα επιδοτηθεί). 

 

37. Tα στοιχεία από ΑΑΔΕ, ΕΦΚΑ, τράπεζες και διαχειριστές δανείων έρχονται στην 

πλατφόρμα, ΜΕΤΑ την υποβολή της αίτησης; 

Ναι. 
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38. Η επιχείρηση το έτος 2019 ήταν μεσαίου μεγέθους, ενώ τις προηγούμενες χρήσεις όπως 

και το 2018, ήταν μικρού μεγέθους. Ποια στοιχεία (έτους 2019 ή έτους 2018) θα πρέπει 

να συμπληρωθούν; 

Τα πλέον πρόσφατα. 

 

39. Eλεύθερος επαγγελματίας που είχε επιχειρηματικά Δάνεια έχει βγει σε σύνταξη, άρα δεν 

μπορεί να αιτηθεί εφόσον δεν είναι ενεργός; 

Ορθό. 

 

40. Αν στην καρτέλα «Ακίνητη Περιουσία» δεν εμφανίζεται η λίστα με τα ακίνητα του 

νομικού προσώπου όπως απεικονίζονται στη Δήλωση ΕΝΦΙΑ της ΑΑΔΕ, μπορούμε να 

προχωρήσουμε στην υποβολή της Αίτησης; 

Ναι. 

 

41. Ποιον κωδικό λαμβάνουμε υπόψη για τον υπολογισμό των εσόδων; Από το έντυπο Φ2 

τον κωδικό 312; 

Τα στοιχεία αντλούνται αυτόματα άρα δεν χρειάζεται κάποιος υπολογισμός από τον χρήστη. 

 

42. Που ακριβώς επισυνάπτεται η υπεύθυνη δήλωση λογιστή; 

Στο προβλεπόμενο πεδίο. 

 

43. ΙΚΕ έχει αιτηθεί στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό. Ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί. Μπορεί 

επιχορηγηθεί από το Πρόγραμμα ΓΕΦΥΡΑ ΙΙ; Ο εκπρόσωπος έχει ενταχθεί στο ΓΕΦΥΡΑ Ι. 

Ναι. 

 

44. Πότε η επιχείρηση θεωρείται ότι πήρε ένα δάνειο, όταν κατατεθούν τα χρήματα σε 

λογαριασμό της εταιρίας ή όταν έχει την έγκριση και έχει υπογράψει τις συμβάσεις της 

τράπεζας; 

Όταν η τράπεζα θεωρεί ότι γεννήθηκε η οφειλή. 
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45. Ποια είναι η διαδικασία μετά την υποβολή της αίτησης; Πρέπει να γίνει κάποια 

επικοινωνία με την τράπεζα; 

Όχι εκτός εάν απαιτείται ρύθμιση. 

 

46. Πως γίνεται εταίροι να έχουν επιχειρηματικά δάνεια, όταν η αποκλειστική τους ιδιότητα 

αφορά στη συμμετοχή τους σε νομικό πρόσωπο; 

Αφορά εταίρους που έχουν και επιχειρηματική δραστηριότητα. 

 

47. Έχει γίνει αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Επιστρεπτέα 7 (Νομικό Πρόσωπο). 

Μπορώ να υποβάλλω αίτηση στο ΓΕΦΥΡΑ 2;  

Ναι. 

 

48. Αγορά λεωφορείου ΚΤΕΛ με επιδότηση για το οποίο έγινε σύμβαση leasing μπορεί να 

ενταχθεί στο πρόγραμμα Γέφυρα 2; 

Ναι. 

 

49. AE μπαίνοντας στην πλατφόρμα δεν εμφανίζει τα οικονομικά στοιχεία, τι γίνεται σε αυτή 

την περίπτωση; Μπορεί να γίνει αίτηση;  

Ναι. 

 

50. Έχω κάνει την αίτηση και ζητάει επιβεβαίωση από την πρώην σύζυγο. Τι πρέπει να 

κάνω; Έχει δηλωθεί το διαζύγιο από το 2007.  

Θα έπρεπε το διαζύγιο να έχει δηλωθεί στην αίτηση. Είτε διόρθωση ή ακύρωση και 

επανυποβολή. 

 

51. Για να ενεργοποιηθεί η ρύθμιση και να ξεκινήσει η συμμετοχή του δημοσίου θα πρέπει 

να επισυνάψουμε τις Υπεύθυνες Δηλώσεις; (Με δεδομένο ότι υπάρχει χρονικό περιθώριο 

έως 31/12/2021)  

Δεν είναι απαραίτητη η επισύναψη. 
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52. Μπορεί κάποιος να δει για ποιο λόγο απορρίφθηκε η αίτησή του;  

Ναι. 

 

53. Επειδή στα νομικά πρόσωπα δεν αντλεί ακαθάριστα έσοδα ούτε το Ε9, το υποβάλλουμε 

μόνο με ΑΦΜ και στοιχεία της εταιρίας δηλαδή χωρίς ποσά και σε δεύτερη φάση θα 

αντληθούν τα στοιχεία;  

Ναι. 

 

54. Έχει υποβληθεί η αίτηση και βρίσκεται στο στάδιο παροχής στοιχείων από 

χρηματοδοτικούς φορείς, όμως δεν έχουν αντληθεί τα οικονομικά στοιχεία κλπ. Υπάρχει 

πρόβλημα για να προχωρήσει η αίτηση; 

Δεν υπάρχει πρόβλημα. Τα στοιχεία θα αντληθούν στις αρχές Μαΐου. 

 

55. Υποβάλλεται αίτηση ανά πιστωτικό ίδρυμα ή συνολικά για όλα; 

Μία αίτηση για όλα. 

 

56. Εργαζόμενος από το 2008-11/2020. Μετά παραιτήθηκε. Τώρα δεν έχω εργαζόμενο. 

Μπαίνει στο ΓΕΦΥΡΑ 2 η επιχείρηση;  

Ναι εφόσον είναι επιτηδευματίας. 

 

57. Εάν υποβληθεί εκ λάθους η δήλωση και δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις απορρίπτεται 

απλά η αίτηση ή προκύπτουν και άλλα θέματα για την επιχείρηση;  

Απλά απορρίπτεται. 

 

58. Όσοι έχουν πάρει Επιστρεπτέα και έχουν 20% πτώση αλλά δεν ανήκουν σε πληττόμενο 

ΚΑΔ σύμφωνα με το εγχειρίδιο θεωρούνται κορωνόπληκτοι όμως στην πλατφόρμα δεν 

αναγράφει κάτι. Θέλει χρόνο να ανακτήσει στοιχεία; 

Θέλει χρόνο να ανακτήσει τα στοιχεία. 
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59. Αν στο Ε3 έχει δηλωθεί λάθος αριθμός προσωπικού πως μπορούμε να το διορθώσουμε;  

Διόρθωση στη ΑΑΔΕ. 

 

60. Ατομική επιχείρηση το 2020 δανειοδοτήθηκε για αγορά επαγγελματικού αυτοκινήτου. 

Εντάσσεται; 

Ναι. 

 

61. Που συμπληρώνονται τα οικονομικά στοιχεία στις αιτήσεις νομικού προσώπου αν η 

πλατφόρμα δεν τα φέρνει από την ΑΑΔΕ; 

Θα αντληθούν σε μετέπειτα στάδιο. 

 

62. Όταν δεν έχουμε εργαζομένους το 2021 που γίνεται η αίτηση αλλά το 2020 είχαμε . Τι 

γράφω στην αίτηση? 1 Εργαζόμενο ή 0 Εργαζόμενο; Μετά έχω δικαίωμα να αιτηθώ τη 

συμμετοχή μου στο ΓΕΦΥΡΑ 2;   

Ό,τι αναφέρει το τελευταίο Ε3. 

 

63. Μπαίνουν οι εταιρίες και τα μέλη των εταιριών αν τηρούν τα κριτήρια. Πως μπαίνουν τα 

μέλη; Μόνο αν έχουν και ατομική επιχείρηση; Αλλιώς πώς μπαίνουν; 

Εάν έχουν επιχειρηματικές οφειλές. 

 

64. Υπάρχει περίπτωση το σύστημα να δεχτεί αίτηση τόσο από τον οφειλέτη (ατομική 

επιχείρηση) όσο και από τον εγγυητή; 

Ναι. Η οφειλή θα επιδοτηθεί μία φορά. 

 

65. Φυσικά πρόσωπα που έχει ο ένας ατομική επιχείρηση και ο άλλος εταιρία ΙΚΕ, έλαβαν 

μάζα στεγαστικό δάνειο και αγόρασαν την επαγγελματική στέγη τους, όπου 

συστεγάζονται. Υποβάλλονται 2 αιτήσεις από τον καθένα η μία; 

Ναι 2 αιτήσεις. 
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66. ΟΕ χωρίς προσωπικό βάζουμε 2 άτομα των ομόρρυθμων εταίρων;  

Ό,τι δηλώθηκε στο Ε3. 

 

67. Ανώνυμη εταιρεία με δάνεια από δύο διαφορετικές τράπεζες, υποβάλει δύο 

διαφορετικές αιτήσεις, μία για κάθε τράπεζα ή μία ενιαία αίτηση; 

Μία αίτηση. 

 

68. Σε ΑΕ αν υπάρχει δάνειο που έχει καταγγελθεί και έχει ρυθμιστεί πριν το 2018 

(συγκεκριμένα 2015), και έκτοτε εξυπηρετείται κανονικά, μπορεί να κάνει Αίτηση στο 

Γέφυρα 2; 

Μπορεί να κάνει αίτηση. 

 

69. Μια αίτηση που έχει υποβληθεί οριστικά χωρίς να έχει γίνει ανάκτηση στοιχείων από 

ΑΑΔΕ δηλ ακίνητα, χρειάζεται να γίνει διαγραφή και επανυποβολή; Νομικό πρόσωπο 

Όχι θα αντληθούν σε μετέπειτα στάδιο τα στοιχεία. 

 

70. Σε περίπτωση εταιρείας που έχει εγκριθεί η συμμετοχή της στο πρόγραμμα και σε 

μεταγενέστερο χρόνο και εντός του προγράμματος καταφέρει να αποπληρώσει την 

οφειλή της, τι γίνεται; 

Όσο υπάρχει ενεργό δοσολόγιο αυτό θα επιδοτείται. 

 

71. Στο ΦΕΚ αναφέρει ότι θεωρούνται ως φυσικά πρόσωπα ,ήτοι ατομικές επιχειρήσεις οι 

εταίροι των προσωπικών εταιριών, ΕΕ και ΟΕ. Συνεπώς για δάνεια ετερόρρυθμης 

εταιρείας η αίτηση θα γίνει από το νομικό πρόσωπο ή από τον εταίρο -διαχειριστή. Και 

τα περιουσιακά κριτήρια αφορούν το νομικό πρόσωπο ή τους εταίρους; 

Κάθε ΑΦΜ έχει δικαίωμα αίτησης στο πρόγραμμα και επιδότησης των επιχειρηματικών 

οφειλών στις οποίες ενέχεται. Βέβαια μία οφειλή δύναται να επιδοτηθεί μόνο μία φορά. 
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72. Εταιρεία νομικό πρόσωπο ακινήτων εμπορικό κέντρο (ΑΕ) χωρίς προσωπικό 

δικαιούμαστε να κάνουμε αίτηση; 

Ναι. 

73. Η Υ.Δ λογιστή πρέπει να υποβληθεί έως 31.12.2021; 

Πρέπει να υποβληθεί με την υποβολή της αίτησης. 

 

74. Τα στοιχεία στην ΑΑΔΕ είναι σωστά, έχει δηλωθεί το διαζύγιο. Τρίτη φορά ξανακάνω 

αίτηση από την αρχή και μου εμφανίζει ξανά την πρώην σύζυγο. Τι πρέπει να κάνω 

εκτός από την ΑΑΔΕ;  

Θα πρέπει να δηλωθεί στην αίτηση στο σχετικό πεδίο. 

 

75. Τα στοιχεία ΑΑΔΕ δεν τα αντλεί καθώς εμφανίζει μήνυμα ''δεν υπάρχουν εγγραφές'' το 

helpdesk απαντά να γίνει υποβολή και θα εμφανιστούν αργότερα όμως δεν θα μπορεί να 

ελεγχθούν. Ο οδηγός δεν αναφέρει κάτι. 

Εάν αφορά Νομικό πρόσωπο θα αντληθούν σε μετέπειτα στάδιο. 

 

76. Αίτηση για στεγαστικό δάνειο έγινε αγορά επαγγελματικού κτιρίου .Υπάγεται στην 

επιδότηση δόσεων; 

Ναι εφόσον θεωρείται από την τράπεζα ως επιχειρηματικό δάνειο. 

 

77. Στέλνουμε την αίτηση μόνο με ΑΦΜ και επωνυμία εταιρίας;  

Ναι. 

 

78. Ελεύθερος επαγγελματίας με έκδοση ΑΠΥ (δεν υπόκειται σε ΦΠΑ) και ταυτόχρονα 

μισθωτός σε άλλη επιχείρηση μπορεί να ενταχθεί στο Γέφυρα2; 

Ναι. 
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79. Μετά την αίτηση μπορεί να γίνει αλλαγή στον Πληρεξούσιο Σύμβουλο; 

Όχι. 

 

80. Τα δάνεια Κίνησης (ανακυκλώσιμα) είναι επιλέξιμα; 

Ναι εφόσον είναι επιχειρηματικά. 

 

81. Επιχείρηση με 3 δάνεια, το ένα ληξιπρόθεσμο. Συμπαρασύρει και τα άλλα δύο σε μη 

έγκριση;  

Η ληξιπροθεσμία δεν αποτελεί όρο μη επιδότησης. Θα πρέπει όμως να ρυθμιστεί. 

 

82. Αν κάνουμε ακύρωση αίτησης μπορούμε να την ξανά υποβάλουμε συμπληρώνοντας πάλι 

τα στοιχεία της εταιρείας;  

Ναι. 

 

83. Στην ένδειξη κωρονόπληκτου τι πρέπει να μου εμφανίζει;  

Η ένδειξη θα ενημερωθεί σε μετέπειτα στάδιο. 

 

84. Εταιρία που έχει leasing ΙΧ για επαγγελματικούς λόγους, έχει κάποιες δεσμεύσεις όσον 

αφορά τη συμφωνία με την εταιρία leasing αν ενταχθεί στο ΓΕΦΥΡΑ 2;  

 Όχι. 

85. Υπάρχει σειρά προτεραιότητας στις δηλώσεις για την αξιολόγηση; 

Όχι. 

 

86. Με αίτηση 8.4 είναι φυσιολογικό να μην έχουν αντληθεί ακόμη στοιχεία από τράπεζες; 

Ναι. 
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