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Πρέβεζα 03/08/2020 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  

Επιδότηση δανείου για όλες τις πληττόμενες επιχειρήσεις 

 

  Το Επιμελητήριο Πρέβεζας ενημερώνει τις επιχειρήσεις μέλη  του ότι  η πρόταση μας για την 
επιδότηση δανείων πληττόμενων επιχειρήσεων έγινε δεκτή και ανοίγει η πλατφόρμα για την επιδότηση 
των δανείων πρώτης κατοικίας για τους πληττόμενους από την πανδημία του COVID-19.  
Το πρόγραμμα επιδότησης θα έχει διάρκεια εννέα μηνών και αφορά κόκκινα δάνεια, αλλά και ενήμερα 
δάνεια και μάλιστα με υψηλότερη επιδότηση και ευνοϊκότερα κριτήρια για τους συνεπείς δανειολήπτες. 

  Σήμερα Δευτέρα 3 Αυγούστου – εκτός απροόπτου – θα ανοίξει η ηλεκτρονική αίτηση στην 
οποία οι δανειολήπτες που έχουν πληγεί από τον κορονοϊό, θα αιτηθούν την κρατική επιδότηση για τις 
δόσεις των δανείων τους, πρόγραμμα που είχε προαναγγείλει εν μέσω lockdown ο πρωθυπουργός 
Κυριάκος Μητσοτάκης. 

  Οι δανειολήπτες θα εισέρχονται σε ηλεκτρονική πλατφόρμα με τους κωδικούς του TAXISnet και 
θα πρέπει να συμπληρώσουν μόνο τη διεύθυνση της πρώτη κατοικίας και τα στοιχεία των 
προστατευόμενων μελών τους. 

  Η κρατική επιδότηση θα έχει διάρκεια εννέα μηνών και το ποσοστό θα εξαρτάται από το αν το 
δάνειο εξυπηρετείται κανονικά, αν παρουσιάζει καθυστέρηση ή έχει καταγγελθεί. 

 

Ειδικότερα, οι δικαιούχοι του προγράμματος - γέφυρα θα είναι: 

- Φυσικά πρόσωπα εργαζόμενοι σε κλάδους που έχουν πληγεί, άνεργοι που λαμβάνουν έκτακτη 
στήριξη, ελεύθεροι επαγγελματίες σε πληγέντες κλάδους 

- Φυσικά πρόσωπα με σημαντική μείωση του μηνιαίου μισθού τους 

- Επαγγελματίες που παρουσίασαν μείωση της εμπορικής δραστηριότητάς τους (μειωμένος ΦΠΑ άνω 
του 20%, λαμβάνοντας υπόψη το 2ο τρίμηνο 2020 σε σχέση με το 2ο τρίμηνο του 2019) 

- Δικαιούχοι που έλαβαν ενίσχυση με τη μορφή της επιστρεπτέας προκαταβολής 

- Φυσικά πρόσωπα που εντάσσονται στον μηχανισμό ενίσχυσης της απασχόλησης “ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ” 

- Ιδιοκτήτες ακινήτων που λαμβάνουν μειωμένο ενοίκιο. 

 

  Σε όλες τις παραπάνω κατηγορίες πληγέντων, η επιδότηση θα δοθεί τόσο σε εξυπηρετούμενα, 
όσο και σε μη εξυπηρετούμενα δάνεια, ενώ ο νόμος 4605/2019 επιδοτούσε μόνο τα δάνεια που ήταν 
μη εξυπηρετούμενα στις 31/12/2018. 

  Η ηλεκτρονική πλατφόρμα που θα δέχεται αιτήσεις μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2020 για 
κατηγορίες δανειοληπτών πληγέντων από την πανδημική κρίση, οι οποίοι θα λαμβάνουν κρατική 
επιδότηση για τρία τρίμηνα.  



 
 
Ειδικότερα: 

 

Α. Για τα εξυπηρετούμενα δάνεια, το κράτος θα επιδοτεί τη μηνιαία δόση σε ποσοστό 90% κατά το  
α’ τρίμηνο, κατά 80% το β’ τρίμηνο και κατά 70% το γ’ τρίμηνο.   
 
Τα κριτήρια επιλεξιμότητας είναι: 

- Η αξία της κύριας κατοικίας να μην ξεπερνά τα 300.000 ευρώ. 

- Το υπόλοιπο του δανείου να μην ξεπερνά τα 300.000 ευρώ ανά τράπεζα. 

- Το οικογενειακό εισόδημα να μην ξεπερνά τα 57.000 ευρώ. 

- Οι καταθέσεις να μην ξεπερνούν τα 40.000 ευρώ. 

- Η συνολική ακίνητη περιουσία να μην ξεπερνά τα 600.000 ευρώ. 

Για τα δάνεια της κατηγορίας αυτής, το ανώτατο μηνιαίο όριο επιδότησης μπορεί να φτάσει τα 600 
ευρώ. 

 

Β. Για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, που συμπεριλαμβάνουν τα δάνεια που ρυθμίστηκαν πρόσφατα, 
η μηνιαία δόση θα επιδοτείται σε ποσοστό 80% κατά το α’ τρίμηνο, κατά 70% το β’ τρίμηνο και κατά 
60% το γ’ τρίμηνο. Οι προϋποθέσεις είναι: 

- Η αξία της κύριας κατοικίας να μην ξεπερνά τα 250.000 ευρώ. 

- Το υπόλοιπο του δανείου να μην ξεπερνά τα 250.000 ευρώ. 

- Το οικογενειακό εισόδημα να μην ξεπερνά τα 45.000 ευρώ. 

- Οι καταθέσεις να μην ξεπερνούν τα 25.000 ευρώ. 

- Η συνολική ακίνητη περιουσία να μην ξεπερνά τα 500.000 ευρώ. 

Για τα δάνεια της κατηγορίας αυτής, το ανώτατο μηνιαίο όριο επιδότησης μπορεί να φτάσει τα 500 
ευρώ. 

 

Γ. Για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια που έχουν ήδη καταγγελθεί και οδηγούνται σε πλειστηριασμό, με 
σκοπό να αποτραπεί αυτός, το κράτος θα επιδοτεί τη μηνιαία δόση σε ποσοστό 60% κατά το  
α’ τρίμηνο, κατά 50% το β’ τρίμηνο και κατά 30% το γ’ τρίμηνο. Οι προϋποθέσεις είναι: 

- Η αξία της κύριας κατοικίας να μην ξεπερνά τα 200.000 ευρώ. 

- Το υπόλοιπο του δανείου να μην ξεπερνά τα 130.000 ευρώ. 

- Το οικογενειακό εισόδημα να μην ξεπερνά τα 36.000 ευρώ. 

- Οι καταθέσεις να μην ξεπερνούν τα 15.000 ευρώ. 

- Η συνολική ακίνητη περιουσία να μην ξεπερνά τα 280.000 ευρώ. 

Για τα δάνεια της κατηγορίας αυτής, το ανώτατο μηνιαίο όριο επιδότησης μπορεί να φτάσει τα 300 
ευρώ. 

 


