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fΓια επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών έως 50 
εκατ. ευρώ το ποσό θα ανέρχεται σε 100.000 
ευρώ.

Αντικείμενο διαπραγμάτευσης με τους θε-
σμούς παραμένει το ύψος των επιλέξιμων δα-
νείων που θα μπορούν να υπαχθούν στο πρό-
γραμμα, το οποίο θα καθοριστεί από μια σει-
ρά κριτηρίων.

 
 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ - 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ
Α. Δάνεια που εξυπηρετούνται και δάνεια σε 
καθυστέρηση έως 90 ημέρες

1Για ελεύθερους επαγγελματίες χωρίς ερ-
γαζομένους:

fH ακίνητη περιουσία δεν πρέπει να υπερ-
βαίνει τα 600.000 ευρώ στην περίπτωση των 
εξυπηρετούμενων δανείων. Για τα δάνεια που 
είναι σε καθυστέρηση έως τα τέλη του 2020, 
δεν πρέπει να ξεπερνά τα 500.000 ευρώ. 
fΕισόδημα 24.000 ευρώ για δάνεια που εξυ-
πηρετούνται και 17.000 ευρώ για όσα είναι σε 
καθυστέρηση, προσαυξανόμενα κατά 18.000 
ευρώ και 13.000 ευρώ αντίστοιχα για τον/τη 
σύζυγο και 5.000 ευρώ για κάθε προστατευ-
όμενο τέκνο.
fΟι καταθέσεις δεν πρέπει να υπερβαίνουν 
τα 40.000 ευρώ για εξυπηρετούμενα δάνεια 
και 25.000 ευρώ για δάνεια σε καθυστέρηση. 
fΤο σύνολο του ανεξόφλητου δανείου δεν 
πρέπει να υπερβαίνει τα 300.000 ευρώ για 
εξυπηρετούμενα και τα 250.000 ευρώ για δά-
νεια σε καθυστέρηση. 

2Για τα νομικά πρόσωπα και τις επιχειρή-
σεις με έως 10 εργαζομένους με κύκλο 

εργασιών έως 2 εκατ. ευρώ: 
f Η αξία της ακίνητης περιουσίας δεν πρέπει 
να υπερβαίνει τα 2,5 εκατ. ευρώ και το 1,5 εκατ. 
ευρώ αντίστοιχα για δάνεια σε καθυστέρηση. 
f Ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το εισόδημα 
κατά περίπτωση δεν πρέπει να υπερβαίνουν 
τα 2 εκατ. ευρώ.
f Οι καταθέσεις δεν πρέπει να υπερβαίνουν 
το 1 εκατ. ευρώ για τα δάνεια που εξυπηρε-

μην υπερβαίνουν τα 2 εκατ. ευρώ. 
f Οι καταθέσεις να μην υπερβαίνουν τα 
250.000 ευρώ.
f Το σύνολο του ανεξόφλητου κεφαλαίου να 
μην υπερβαίνει τα 250.000 ευρώ ανά πιστωτή.

3Για τα νομικά πρόσωπα και τις επιχειρή-
σεις, με κύκλο εργασιών από 2 εκατ. ευ-

ρώ έως 10 εκατ. ευρώ:
fΟ ετήσιος κύκλος εργασιών ή το εισόδημα 
κατά περίπτωση, κατά το τελευταίο έτος για 
το οποίο υπάρχει δυνατότητα υποβολής φο-
ρολογικής δήλωσης, να μην υπερβαίνουν τα 
10 εκατ. ευρώ. 
f Το σύνολο του ανεξόφλητου κεφαλαίου να 
μην υπερβαίνει τα 500.000 ευρώ ανά πιστωτή.

4Για τα νομικά πρόσωπα με κύκλο εργασι-
ών από 10 εκατ. ευρώ έως 43 εκατ. ευρώ:

f Ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το εισόδη-
μα να μην υπερβαίνουν τα 50 εκατ. ευρώ. 
f Το σύνολο του ανεξόφλητου κεφαλαίου να 
μην υπερβαίνει συνολικά προς όλους τους πι-
στωτές τα 5 εκατ. ευρώ.

 ΥΨΟΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ
Δάνεια που εξυπηρετούνται ή είναι σε κα-
θυστέρηση έως 90 ημέρες
Για «πράσινα» δάνεια ή δάνεια που παρου-
σίαζαν καθυστέρηση μέχρι 90 ημέρες στο τέ-
λος του 2020 η κρατική επιδότηση διαμορ-
φώνεται ως εξής: Από 90% της μηνιαίας δό-
σης έως και 70% κλιμακωτά για το διάστημα 
των 8 μηνών.

Η μηνιαία δόση ανέρχεται έως τα 600 ευ-
ρώ για το επιλέξιμο δάνειο στους ελεύθερους 
επαγγελματίες, στα 50.000 ευρώ ανά επιλέξι-
μη οφειλή για τα νομικά πρόσωπα και τις επι-

χειρήσεις με κύκλο εργασιών έως 10 εκατ. ευ-
ρώ και στα 100.000 ευρώ ανά επιλέξιμη οφει-
λή με κύκλο εργασιών έως 50 εκατ. ευρώ.
Δάνεια με καθυστέρηση άνω των 90 ημερών 
Για αυτά τα δάνεια, η κρατική επιδότηση δια-
μορφώνεται ακολούθως: από 80% της μηνι-
αίας δόσης έως και 60% κλιμακωτά το οκτά-
μηνο. Η μηνιαία δόση ανέρχεται έως τα 500 
ευρώ ανά επιλέξιμη οφειλή για ελεύθερους 
επαγγελματίες, έως τα 40.000 ευρώ για επι-
χειρήσεις με κύκλο εργασιών έως 10 εκατ. ευ-
ρώ και έως τα 80.000 ευρώ για επιχειρήσεις 
με κύκλο εργασιών έως 50 εκατ. ευρώ.
Kαταγγελμένα δάνεια 
Για δάνεια που έχουν καταγγελθεί, η κρατι-
κή επιδότηση διαμορφώνεται από 60% έως 
30% κλιμακωτά το οκτάμηνο. Η μηνιαία δό-
ση ανέρχεται σε έως 300 ευρώ ανά επιλέξιμη 
οφειλή για ελεύθερους επαγγελματίες, 25.000 
ευρώ ανά επιλέξιμη οφειλή για τα νομικά πρό-
σωπα με κύκλο εργασιών έως 10 εκατ. ευρώ 
και 50.000 ευρώ ανά επιλέξιμη οφειλή για τα 
νομικά πρόσωπα που απασχολούν μέχρι 250 
εργαζομένους σε ετήσια βάση και έχουν κύ-
κλο εργασιών έως 50 εκατ. ευρώ.

τούνται κανονικά και τα 500.000 ευρώ για όσα 
είναι σε καθυστέρηση. 
f Το σύνολο του ανεξόφλητου δανείου να μην 
υπερβαίνει το 1,5 εκατ. ευρώ ανά πιστωτή και 
τα 500.000 ευρώ για δάνεια σε καθυστέρηση.

3 Για τα νομικά πρόσωπα και τις επιχειρήσεις 
με έως 50 εργαζομένους και κύκλο εργασιών 

από 2 εκατ. ευρώ έως 10 εκατ. ευρώ:
f Ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το εισόδημα δεν 
πρέπει να υπερβαίνουν τα 10 εκατομμύρια ευρώ.
f Το σύνολο του ανεξόφλητου δανείου να μην 
υπερβαίνει τα 2,5 εκατ. ευρώ ανά πιστωτή και το 
1 εκατ. ευρώ για δάνεια σε καθυστέρηση. 

4 Για νομικά πρόσωπα με κύκλο εργασιών από 
10 εκατ. ευρώ έως 43 εκατ. ευρώ που απα-

σχολούν έως 250 εργαζομένους: 
f Ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το εισόδημα κα-
τά περίπτωση να μην υπερβαίνουν τα 50 εκατ. ευ-
ρώ ή το σύνολο ισολογισμού να μην ξεπερνά τα 
43 εκατ. ευρώ. 
f Το σύνολο του ανεξόφλητου δανείου να μην 
υπερβαίνει συνολικά προς όλους τους πιστωτές 
τα 25 εκατ. ευρώ και τα 15 εκατ. ευρώ για δάνεια 
σε καθυστέρηση. 

Β. Δάνεια καταγγελμένα ή σε καθυστέρηση άνω 
των 90 ημερών στο τέλος του 2020

1 Για ελεύθερους επαγγελματίες χωρίς εργα-
ζομένους: 

f H ακίνητη περιουσία να μην υπερβαίνει τα 
280.000 ευρώ.
f Το εισόδημα να μην υπερβαίνει τα 12.500 ευ-
ρώ, προσαυξανόμενο κατά 8.500 ευρώ για τον/
τη σύζυγο και κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώ-
μενο τέκνο.
f Οι καταθέσεις δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 
15.000 ευρώ.
f Το σύνολο του ανεξόφλητου δανείου δεν πρέ-
πει να υπερβαίνει τα 130.000 ευρώ ανά πιστωτή.

2Για τα νομικά πρόσωπα και τις επιχειρήσεις με 
κύκλο εργασιών έως 2 εκατ. ευρώ: 

f Η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας να 
μην υπερβαίνει τα 800.000 ευρώ.
f Ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το εισόδημα να 

Αντικείμενο διαπραγμάτευσης 
με τους θεσμούς παραμένει 
το ύψος των επιλέξιμων 
δανείων που θα μπορούν να 
υπαχθούν στο πρόγραμμα


