
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΝΕΩΝ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΤΩΝ 

ΣΧΕΔΙΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΝΕΩΝ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ 

ΔΑΝΕΙΩΝ 

Το Υπουργείο Οικονομικών ανακοινώνει ότι το Υπουργικό Συμβούλιο στις 17/2/2021 αποφάσισε, στη 
βάση της αναθεωρημένης Ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εφαρμογή των Κανόνων 
περί Κρατικών Ενισχύσεων1 στα μέτρα που λήφθηκαν για ενίσχυση της οικονομίας λόγω των 
επιπτώσεων από την εξάπλωση της νόσου COVID- 19: 

(α) την εξάμηνη παράταση του Σχεδίου Επιδότησης Επιτοκίου Νέων Στεγαστικών 
Δανείων από 30/06/2021 μέχρι τις 31/12/2021. Δηλαδή, η νέα καταληκτική ημερομηνία κατά 
την οποία τα Αδειοδοτημένα Πιστωτικά Ιδρύματα τα οποία συμμετέχουν στο Σχέδιο μπορούν 
να εγκρίνουν αιτήσεις δυνητικών δανειοληπτών για εισαγωγή στο Σχέδιο είναι η 31/12/2021. 
Η υλοποίηση της παράτασης έχει άμεση ισχύ από τις 17/02/2021. 

(β) την αύξηση του ανώτατου ποσού δανείου στις €400.000 από €300.000 που είναι σήμερα, 
με άμεση ισχύ από τις 17/02/2021. 

(γ) την εξάμηνη παράταση του Σχεδίου για Επιδότηση Επιτοκίου Νέων 
Επιχειρηματικών Δανείων, από 30/06/2021 μέχρι τις 31/12/2021 νοουμένου ότι θα τύχει της 
έγκρισης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ως συμβατή με τους κανόνες των κρατικών 
ενισχύσεων. 

(δ) την αύξηση των ορίων δανεισμού για τα Νέα Επιχειρηματικά Δάνεια σε αυτοτελώς 
εργαζομένους και επιχειρήσεις, νοουμένου ότι θα τύχει της έγκρισης της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, ως συμβατή με τους κανόνες των κρατικών ενισχύσεων,  ως ακολούθως: 

i. Στο €1,8εκ. ανά αυτοτελώς εργαζόμενο ή επιχείρηση από €800.000 που είναι σήμερα. 
ii. Στις €270.000 ανά αυτοτελώς εργαζόμενο ή επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον 

τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας από €120.000 που είναι σήμερα. 
iii. Στις €225.000 ανά αυτοτελώς εργαζόμενο ή επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην 

πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων από €100.000 που είναι σήμερα. 

(ε) η τιμολόγηση των δανείων που παραχωρούνται μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 
Επενδύσεων, του Ταμείου Επιχειρηματικότητας Κύπρου και του Πανευρωπαϊκού Ταμείου 
Εγγυήσεων να δύναται να χρησιμοποιεί διαφορετικές ληκτότητες του Euribor (π.χ. 1 μήνας, 3, 
6 ή 12 μήνες) αντί την τιμολόγηση με Euribor – 6 μηνών που ορίζει το Σχέδιο. 

Το Υπουργείο Οικονομικών διευκρινίζει ότι σε σχέση με το Σχέδιο Επιδότησης Επιτοκίων Νέων 
Στεγαστικών Δανείων, όσοι έχουν αιτηθεί, εγκριθεί ή/και δανειοδοτηθεί για ποσό δανείου μέχρι 
€300.000 δύναται να αιτηθούν επιπλέον ποσού δανείου με το συνολικό ποσό του δανείου όμως να 
μην υπερβαίνει τις €400.000, νοουμένου ότι πληρούνται όλες οι άλλες πρόνοιες του Σχεδίου. Η  

 
1https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/TF_informal_consolidated_version_as_amended_28_j
anuary_2021_el.pdf 
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περίοδος εκταμίευσης του δανείου παραμένει για 2 έτη και ως πρώτη εκταμίευση για υπολογισμό της 
περιόδου των 2 ετών, για το σύνολο και των 2 δανείων, θεωρείται η 1η εκταμίευση που έχει 
πραγματοποιηθεί. Αναλόγως και η περίοδος επιδότησης του επιτοκίου και των 2 δανείων για τα 4 έτη 
ξεκινά από την πρώτη εκταμίευση.  

Το Υπουργείο Οικονομικών, σημειώνει ότι για την αποφυγή οποιονδήποτε δυσάρεστων γεγονότων 

καθώς και της αποφυγής διπλής επιδότησης των επιτοκίων για δάνεια που θα αφορούν το ίδιο έργο 

και ιδιαίτερα στην περίπτωση πώλησης οικιστικών μονάδων από επιχείρηση σε επιλέξιμα πρόσωπα 

για συμμετοχή στο Σχέδιο Επιδότησης Επιτοκίων Νέων Στεγαστικών Δανείων, προτεραιότητα θα 

δίδεται στους επιλέξιμους των Στεγαστικών Δανείων και όχι στις κατασκευαστικές επιχειρήσεις.  

Ως εκ τούτου αναρτάται αναθεωρημένο Σχέδιο για την Επιδότηση Επιτοκίου Νέων Στεγαστικών 
Δανείων  
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