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Δυνατότητα συμμετοχής ξένων επιχειρήσεων εγκατεστημένων στις ΗΠΑ στο 

πρόγραμμα PPP, δανεισμού υπό ευνοϊκούς όρους, μέσω α/φορέα στήριξης μικρών 

επιχειρήσεων SBA. 

Ενεργοποιήθηκε εκ νέου στις 27/4 το πρόγραμμα PPP / Payroll Protection Program, οποίο 
υπεγράφη από τον Πρόεδρο Trump την Παρασκευή 24/4. Εν λόγω πρόγραμμα χορήγησης 
δανείων με ευνοϊκούς όρους σε μικρές επιχειρήσεις, μέσω του εθνικού φορέα SBA / Small 
Business Administration, είχε διακοπεί λόγω εξάντλησης προηγούμενων πόρων $ 349 δισ., 
πακέτου ενίσχυσης α/οικονομίας CARES (https://home.treasury.gov/policy-
issues/cares/assistance-for-small-businesses), αλλά πλέον ενισχύθηκε με επιπλέον $ 321,3 
δισ. 

Επισημαίνεται ότι ξένες επιχειρήσεις εγκατεστημένες στις ΗΠΑ έχουν δικαίωμα συμμετοχής 
στο πρόγραμμα PPP. Λαμβανομένου υπόψη ότι, βάσει πληροφόρησης από εδώ 
Αντιπροσωπεία ΕΕ, σε πλαίσιο προηγούμενης περιόδου υποβολής αιτήσεων δανειοδότησης 
υπήρξαν περιπτώσεις προβλημάτων έγκρισης αιτήσεων ξένων επιχειρήσεων, διευκρινίζεται 
ότι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν την συνδρομή των δανειοδοτών με οποίους 
συνεργάζονται για εξυπηρέτηση από την ειδική Υπηρεσία υποστήριξης E-tran 
(https://content.govdelivery.com/accounts/USSBA/bulletins/284bcc2). Σημειώνεται ότι η SBA 
έχει επίσης διαθέσει στους δανειοδότες που συμμετέχουν στο PPP επικαιροποιημένο (από 
26/4) ενημερωτικό εγχειρίδιο “PPP Loans - Frequently Asked Questions (FAQs)” (βλ. 
ιστοσελίδα https://content.sba.gov/sites/default/files/2020-04/Paycheck-Protection-Program-
Frequently-Asked-Questions_04%2026%2020.pdf), για αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση 
των σχετικών αιτήσεων. 

Τονίζεται ότι η εταιρική εγκατάσταση στις ΗΠΑ συνιστά ουσιώδες κριτήριο επιλεξιμότητας για 
δάνεια PPP, ενώ το ύψος του δανείου εξαρτάται από το κόστος μισθοδοσίας της επιχείρησης, 
λαμβανομένων υπόψη μόνο των εργαζόμενων των οποίων κύριος τόπος κατοικίας είναι οι 
ΗΠΑ. Ωστόσο, πέραν της κάλυψης αναγκών μισθοδοσίας, τα εν λόγω δάνεια μπορούν 
επίσης να χρησιμοποιηθούν για πληρωμές υποθηκών ακινήτων, ενοικίων και λογαριασμών 
λειτουργικών δαπανών. Επιπλέον, ως προς τα κριτήρια επιλεξιμότητας, η συμμετοχή (και 
ξένων) επιχειρήσεων στο πρόγραμμα PPP εξετάζεται εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις 
μεγέθους μικρών επιχειρήσεων, σύμφωνα με τα πρότυπα της SBA που αναφέρονται στον 
σχετικό ιστότοπο “SBA PPP” (https://www.sba.gov/funding-programs/loans/coronavirus-
relief-options/paycheck-protection-program). 

Σημειώνεται ότι οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα PPP 
πρέπει να υποβάλλουν κατάλληλη εταιρική έγγραφη τεκμηρίωση, για δημιουργία 
λογαριασμού δανείου με τον δανειοδότη τους στις ΗΠΑ (συνιστάται επικοινωνία με 
δανειοδότες για τεκμηρίωση αναλόγως πολιτικής δανειοδοτήσεων). Κατάλογος δανειοδοτών 
που συμμετέχουν στο PPP, ανά Πολιτεία ΗΠΑ, διατίθεται στην ιστοσελίδα 
https://www.sba.gov/sites/default/files/2020-
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Επιπλέον, για υποστήριξη μικρών επιχειρήσεων, το συνεργαζόμενο με την εθνική Υπηρεσία 
SBA δίκτυο SDBCs / Small Business Development Centers δημοσιεύει, τακτικά, χρήσιμες 
πληροφορίες και παρουσιάσεις, στην ιστοσελίδα https://americassbdc.org/coronavirus-
information/, συμπεριλαμβανομένου ημερολογίου εκπαιδευτικών διαδικτυακών σεμιναρίων, 
σε οποία μπορεί να συμμετάσχει οποιαδήποτε μικρή επιχείρηση 
(https://calendar.google.com/calendar/embed?color=%239fe1e7&src=asbdcleadershipinstit
ute@gmail.com). 

Τέλος, μικρές επιχειρήσεις που ασκούν εμπορικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων 
των έμμεσων εξαγωγέων, μπορούν επίσης να επικοινωνούν με την Υπηρεσία διεθνούς 
υποστήριξης της SBA, μέσω international@sba.gov και τηλ. (855) 722-4877. 
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