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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ - ΓΕΦΥΡΑ 2 

 

 

 

Τα κριτήρια επιλεξιμότητας είναι ανάλογα της κατηγορίας μεγέθους της επιχείρησης: 

 

 

 
  

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΓΕΦΥΡΑ 2 
 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΟΣΟ 
ΚΡΑΤΙΚΗΣ 
ΜΗΝΙΑΙΑΣ 

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ 

(1) 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

(2)  
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

(3)  
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ  

(Ελλάδα & εξωτερικό) 

(4)   
ΛΟΙΠΑ 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

(5)  
ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ  
(μη υποθηκευμένη) 

Ατομική 
επιχείρηση / 
Ελεύθερος 

Επαγγελματίας 

 
 

 600 € 
 

0 
≤ 42 χιλ. € ≤ 40 χιλ. € ≤ 40 χιλ. € ≤ 600 χιλ. € 

Πολύ μικρή 
επιχείρηση 

 5.000 € ≤ 10 ≤ 2 εκ. € ≤ 1 εκ. € ≤ 150 χιλ. € ≤ 2,5 εκ. € 

Μικρή 
επιχείρηση 

15.000 € ≤ 50 ≤ 10 εκ. € ≤ 5 εκ. € ≤ 750 χιλ. € ≤ 10 εκ. € 

Μεσαία 
επιχείρηση 

 50.000 € ≤ 250 ≤ 50 εκ. € ≤ 25 εκ. € ≤ 3,75 εκ. € ≤ 50 εκ. € 
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 Τα κριτήρια για ατομική επιχείρηση – ελεύθερο επαγγελματία που έχει εξυπηρετούμενο δάνειο: 

1. Να μην απασχολεί προσωπικό 

2. Να έχει κύκλο εργασιών έως 42.000 ευρώ 

3. Να έχει καταθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό έως 40.000 ευρώ 

4. Να διαθέτει λοιπά χρηματοοικονομικά προϊόντα – όπως μετοχές και ομόλογα – αξίας έως 40.000 ευρώ. 

5. Να διαθέτει ακίνητη περιουσία – μη υποθηκευμένη – αξίας έως 600.000 ευρώ 

Σε αυτή την περίπτωση, το μέγιστο ποσό της μηνιαίας επιδότησης ανέρχεται σε 600 ευρώ.  

 
 Τα κριτήρια για πολύ μικρή επιχείρηση που έχει εξυπηρετούμενο δάνειο: 

1. Να έχει έως 10 άτομα προσωπικό 

2. Να έχει κύκλο εργασιών έως 2 εκατ. ευρώ 

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

4. Να διαθέτει λοιπά χρηματοοικονομικά προϊόντα – όπως μετοχές, ομόλογα – αξίας έως 150.000 ευρώ 

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

Σε αυτή την περίπτωση, το μέγιστο ποσό της μηνιαίας επιδότησης ανέρχεται σε 5.000 ευρώ.  

 
 Τα κριτήρια για μικρή επιχείρηση που έχει εξυπηρετούμενο δάνειο: 

1. Να έχει έως 50 άτομα προσωπικό 

2. Να έχει κύκλο εργασιών έως 10 εκατ. ευρώ 

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

4. Να διαθέτει λοιπά χρηματοοικονομικά προϊόντα – όπως μετοχές, ομόλογα – αξίας έως 750.000 ευρώ 

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

Σε αυτή την περίπτωση, το μέγιστο ποσό της μηνιαίας επιδότησης ανέρχεται σε 15.000 ευρώ.  

 

 Τα κριτήρια για μεσαία επιχείρηση που έχει εξυπηρετούμενο δάνειο: 

1. Να έχει έως 250 άτομα προσωπικό  

2. Να έχει κύκλο εργασιών έως 50 εκατ. ευρώ 

3. Να έχει καταθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό έως 25 εκατ. ευρώ 

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

5. Να διαθέτει ακίνητη περιουσία – μη υποθηκευμένη – αξίας έως 50 εκατ. ευρώ 

Σε αυτή την περίπτωση, το μέγιστο ποσό της μηνιαίας επιδότησης ανέρχεται σε 50.000 ευρώ.  


