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Ηγνπκελίηζα 10 Απξηιίνπ 2021 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Σν Πεξηθεξεηαθό Επηκειεηεξηαθό πκβνύιην Ηπείξνπ (Π.Ε..Η.) ελεκεξώλεη όηη ζήκεξα, 

άββαην 10 Απξηιίνπ 2021 θαη ώξα 15:00, πξαγκαηνπνηήζεθε ε ελεκεξσηηθή ηειεδηάζθεςε κε ηελ 

Εηδηθή Γξακκαηεία Δηαρείξηζεο Ιδησηηθνύ Υξένπο κε ζέκα: «Παροσζίαζη ηοσ Νέοσ Προγράμμαηος 

Επιδόηηζης Επιτειρημαηικών Δανείων - ΓΕΦΥΡΑ 2».  

 Σελ εθδήισζε ραηξέηεζαλ ν Πξόεδξνο θαη νη Αληηπξόεδξνη ηνπ Π.Ε.. Ηπείξνπ θαη 

ζπγθεθξηκέλα: ν θνο Αιέμαλδξνο Πάζρνο Πξόεδξνο Επηκειεηεξίνπ Θεζπξσηίαο & Π.Ε..Η., ν θνο 

Ισάλλεο Γθνινκάδνο Πξόεδξνο Επηκειεηεξίνπ Άξηαο, ν θνο Δεκήηξηνο Δεκεηξίνπ Πξόεδξνο 

Επηκειεηεξίνπ Ισαλλίλσλ θαη ν θνο Ισάλλεο Μπνύξεο Πξόεδξνο Επηκειεηεξίνπ Πξέβεδαο  

 Ο Κεληξηθόο Οκηιεηήο θνο Φώηεο Κνπξκνύζεο, Εηδηθόο Γξακκαηέαο Δηαρείξηζεο Ιδησηηθνύ 

Υξένπο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ θαη ζηειέρε ηεο Γξακκαηείαο αλέπηπμαλ ηα αθόινπζα ζέκαηα, θαη 

κε ην πέξαο ηεο αξρηθήο παξνπζίαζεο ζπδεηήζεθαλ απνξίεο θαη πξνβιεκαηηζκνί ησλ ζπκκεηερόλησλ 

επηρεηξεκαηηώλ θη εθπξνζώπσλ ζπλδηθαιηζηηθώλ νξγάλσλ Λνγηζηώλ θνξνηερληθώλ ηεο Ηπείξνπ.  

 Σα ζέκαηα πνπ αλαπηύρζεθαλ ήηαλ : 

• Δηθαηνύρνη θαη θξηηήξηα επηιεμηκόηεηαο 

• Δηαδηθαζία Αίηεζεο 

• Πνζνζηά Κξαηηθήο επηδόηεζεο δηάξθεηαο 8 κελώλ 

 Η ηειεδηάζθεςε είλαη δηαζέζηκε ζε θάζε ελδηαθεξόκελν ζηνλ ζύλδεζκν YouTube: 

 https://www.youtube.com/watch?v=Q-9F4J1MdRQ 

 Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην πξόγξακκα κπνξείηε λα επηζθεθζείηε ηελ 

ηζηνζειίδα ηεο ΕΓΔΙΥ: http://www.keyd.gov.gr/covid19_gefyra2/  

 Τπελζπκίδνπκε όηη ην πξόγξακκα «ΓΕΦΤΡΑ 2» απεπζύλεηαη ηόζν ζε επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ 

εμππεξεηνύκελεο νθεηιέο, όζν θαη ζε επηρεηξήζεηο πνπ δελ κπνξνύλ λα αληεπεμέιζνπλ ζηηο δαλεηαθέο 

ηνπο ππνρξεώζεηο, θαη ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ είλαη: 

- Επηδόηεζε κεληαίαο δόζεο επηρεηξεκαηηθώλ δαλείσλ γηα 8 κήλεο. 

- Επηδόηεζε ηόζν ηνπ θεθαιαίνπ όζν θαη ησλ ηόθσλ ηνπ δαλείνπ. 

- Επηβξάβεπζε ησλ ζπλεπώλ δαλεηνιεπηώλ, κε πςειά πνζνζηά επηδόηεζεο, πνπ θζάλνπλ κέρξη θαη 

ην 90% ηεο κεληαίαο δόζεο. 

- Επηδόηεζε δόζεο κέρξη θαη ην 80% γηα επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ κε εμππεξεηνύκελα δάλεηα 

πξνθεηκέλνπ λα ηα ξπζκίζνπλ θαη λα απνθύγνπλ θαηαζρέζεηο θαη πιεηζηεξηαζκνύο. 

 Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα ππνβάιινπλ αίηηζη ζηελ ειεθηξνληθή πιαηθόξκα ηεο ΕΓΔΙΥ ή 

ηεο εληαίαο πύιεο ηνπ Δεκνζίνπ από ηηο 5 Απξηιίνπ 2021 και μέτρι και ηην 9η Μαΐοσ 2021. 

 Η ανωηέρω ενημερωηική εκδήλωζη διοργανώθηκε από ηο Π.Ε.Σ.Η. ζηα πλαίζια ηων 

ανηαποδοηικών σπηρεζιών ηων Επιμεληηηρίων ηης Ηπείροσ προς ηα μέλη ηοσς.   

 

Εκ των Π.Ε.Σ. Ηπείρου 
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