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Δελτίο Τύπου 
 

Σε λειτουργία η ηλεκτρονική πλατφόρμα για το πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ» 
 
 
Ξεκινά σήμερα, 3 Αυγούστου 2020, η λειτουργία της ψηφιακής πλατφόρμας της Ειδικής 
Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ) του Υπουργείου Οικονομικών, για την 
υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ», το οποίο αφορά την επιδότηση δανείων με 
υποθήκη στην Α΄ κατοικία όσων επλήγησαν από τις δυσμενείς επιπτώσεις της πανδημίας 
του κορονοϊού. 
 
Οι δικαιούχοι του προγράμματος μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση έως τις 30 
Σεπτεμβρίου 2020 στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΓΔΙΧ, www.keyd.gov.gr, μέσω μιας απλής 
και εύκολης για τον χρήστη διαδικασίας, χωρίς να χρειάζεται η συνυποβολή οποιουδήποτε 
δικαιολογητικού. 
Εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις, θα λάβουν την κρατική επιδότηση για συνολικά 9 
μήνες. 
 
Η συνεισφορά του Δημοσίου για την υποστήριξη των πληγέντων συμπολιτών μας που 
έχουν εξυπηρετούμενα δάνεια ή με καθυστέρηση έως 90 ημέρες, ανέρχεται στο 90% της 
μηνιαίας δόσης και μέχρι του ποσού των 600 ευρώ, ανά πιστωτή, για το 1ο τρίμηνο. Στο 2ο 
τρίμηνο η συνεισφορά ανέρχεται στο 80% της μηνιαίας δόσης και στο 3ο τρίμηνο στο 70%. 
Για όσους έχουν δάνεια μη εξυπηρετούμενα δάνεια ή με καθυστέρηση άνω των 90 ημερών, 
τα οποία δεν έχουν ακόμη καταγγελθεί, η συνεισφορά ανέρχεται στο 80% της μηνιαίας 
δόσης και μέχρι του ποσού των 500 ευρώ, ανά πιστωτή, για το 1ο τρίμηνο. Στο 2ο τρίμηνο η 
συνεισφορά ανέρχεται στο 70% της μηνιαίας δόσης και στο 3ο τρίμηνο στο 60%. 
Στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια ή δάνεια με καθυστέρηση άνω των 90 ημερών, τα οποία 
έχουν ήδη καταγγελθεί, η επιδότηση ανέρχεται στο 60% της μηνιαίας δόσης και μέχρι του 
ποσού των 300 ευρώ, ανά πιστωτή, για το 1ο τρίμηνο. Στο 2ο τρίμηνο η συνεισφορά 
ανέρχεται στο 50% της μηνιαίας δόσης και στο 3ο τρίμηνο στο 30%. 
 
Για παράδειγμα, σε ενήμερο δάνειο φυσικού προσώπου που πληρώνει μηνιαία δόση 425 
ευρώ και πληροί τα κριτήρια ένταξης στο πρόγραμμα, θα χορηγηθεί για το 1ο τρίμηνο 
κρατική επιδότηση ύψους 1.147,50 ευρώ (90%), για το 2ο τρίμηνο 1.020 ευρώ (80%) και για 
το 3ο τρίμηνο 892,50 ευρώ (70%). Συνολικά, στους 9 μήνες κάλυψης από το πρόγραμμα 
«ΓΕΦΥΡΑ», η συνεισφορά του Δημοσίου θα φθάσει τα 3.060 ευρώ (επί συνόλου δανειακών 
δόσεων ύψους 3.825 ευρώ). 

http://www.keyd.gov.gr/
http://4.bp.blogspot.com/_iiluUEluqEA/R9azs5KQbgI/AAAAAAAAAAM/iQoPv6m4Jwo/s320/%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%BF%CF%83%CE%B7%CE%BC%CE%BF.jpg


 
Στην ηλεκτρονική σελίδα της ΕΓΔΙΧ, www.keyd.gov.gr, οι δικαιούχοι μπορούν να βρουν 
αναλυτικές ερωταπαντήσεις με παραδείγματα, καθώς και τον οδηγό χρήσης της 
πλατφόρμας. 
 
Ο Υπουργός Οικονομικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας, παρουσιάζοντας την ψηφιακή 
πλατφόρμα, δήλωσε: 
«Ξεκινά σήμερα η λειτουργία της ψηφιακής πλατφόρμας για την υποβολή αιτήσεων 
επιδότησης δανείων με υποθήκη στην Α΄ κατοικία όσων επλήγησαν από τις δυσμενείς 
επιπτώσεις της πανδημίας του κορονοϊού. 
Με αυτή την κυβερνητική πρωτοβουλία:  
 Επιβραβεύονται οι συνεπείς δανειολήπτες, με εξυπηρετούμενα δάνεια, οι οποίοι έχουν 
πληγεί από την πανδημία. Αυτό συμβαίνει για πρώτη φορά στη χώρα μας! 
 Υποστηρίζεται το σύνολο των δανειοληπτών που επλήγησαν από την υγειονομική κρίση 
και έχουν μη εξυπηρετούμενο δάνειο, ακόμη και μετά το τέλος του 2018. Έτσι δίνουμε λύση 
σε μια ομάδα δανειοληπτών που δεν προστατεύονταν με το Νόμο 4605/2019.  
 Καλλιεργείται η κουλτούρα πληρωμών, με την έμπρακτη στήριξη του Κράτους, αφού 
επιδοτούμε ένα σημαντικό κομμάτι της μηνιαίας δόσης του δανείου. 
 Περιορίζεται ο κίνδυνος δημιουργίας μιας νέας γενιάς “κόκκινων” δανείων, λόγω της 
κρίσης που επέφερε η πανδημία. 
 Ενισχύεται η κοινωνική συνοχή, καθώς καλύπτονται πολλαπλάσιοι δανειολήπτες σε 
σχέση με το προηγούμενο πλαίσιο». 
 
Από την πλευρά του, ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους κ. Φώτης 
Κουρμούσης επισήμανε: 
«Η διαδικασία είναι πολύ απλή και γρήγορη και ολοκληρώνεται με μία κίνηση, δηλαδή να 
δηλώσει ο ενδιαφερόμενος δανειολήπτης τον εκπρόσωπό του, είτε λογιστή είτε δικηγόρο ή 
σύμβουλο. Η αμοιβή του εκπροσώπου πληρώνεται απευθείας από την τράπεζα και 
μετέπειτα επιμερίζεται στο δάνειο. 
Εάν κάποιος επιθυμεί να προβεί στην υποβολή της αίτησης χωρίς εκπρόσωπο, τότε η 
διαδικασία ολοκληρώνεται με 3 απλές κινήσεις: 
1. Ο πολίτης εισέρχεται στην πλατφόρμα, μέσω της ιστοσελίδας της Ειδικής Γραμματείας 

Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, www.keyd.gov.gr, με τους προσωπικούς κωδικούς του 
στο Taxisnet. 

2. Δηλώνει ποια είναι η 1η κατοικία του. 
3. Δηλώνει ποια προστατευόμενα μέλη διαμένουν στην 1η κατοικία του. 
Δεν απαιτείται η προσκόμιση κανενός δικαιολογητικού. Όλα τα έγγραφα και πληροφορίες 
αντλούνται αυτόματα». 
 
Όπως εξήγησε ο κ. Κουρμούσης: 
- Μετά την υποβολή της αίτησης, διενεργείται ο έλεγχος επιλεξιμότητας και ειδοποιείται 

ο πολίτης, εντός 15 ημερών. 
- Εφόσον είναι επιλέξιμος και έχει μη εξυπηρετούμενο δάνειο, τότε καλείται από την 

τράπεζα, έτσι ώστε να προβούν σε ρύθμιση του δανείου, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020. 
Μόλις ολοκληρωθεί η ανωτέρω διαδικασία και ολοκληρωθεί η αναστολή πληρωμών, 
τότε ξεκινά και η καταβολή της επιδότησης για διάστημα 9 μηνών. 

- Ο πολίτης έχει την υποχρέωση να καταβάλλει το ποσοστό της μηνιαίας δόσης δανείου 
που του αντιστοιχεί και επίσης να αποπληρώνει το δάνειό του, ακόμη και μετά την 
ολοκλήρωση της κρατικής επιδότησης. 

- Για παροχή πληροφοριών, οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 213.212.57.30, 
ώστε να κλείσουν (τηλε)συνάντηση και να εξυπηρετηθούν από ένα εκ των 50 Κέντρων – 

http://www.keyd.gov.gr/
http://www.keyd.gov.gr/


Γραφείων Ενημέρωσης και Υποστήριξης Δανειοληπτών, τα οποία λειτουργούν 
πανελλαδικά. 

 
Το Υπουργείο Οικονομικών αντιμετωπίζει, και θα συνεχίσει να αντιμετωπίζει, με 
μεθοδικότητα, υπευθυνότητα και κοινωνική δικαιοσύνη το ευαίσθητο ζήτημα του ιδιωτικού 
χρέους. 
Στο πλαίσιο αυτό, το προσεχές διάστημα θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση ο νέος 
Πτωχευτικός Κώδικας, με τον οποίο θα ενοποιηθούν οι πολλές διαφορετικές υφιστάμενες 
διατάξεις, θα δοθεί δεύτερη ευκαιρία σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις, θα υπάρξουν 
ιδιαίτερες πρόνοιες για τα ευάλωτα νοικοκυριά και θα αποτραπούν φαινόμενα κατάχρησης 
από στρατηγικούς κακοπληρωτές. 


