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«Εγγύηση από την ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ Χαµηλότοκων ∆ανείων  
για την Κάλυψη Φορολογικών και Ασφαλιστικών Υποχρεώσεων ΜΕ/ΠΜΕ» 

 
 

Βασικοί Στόχοι του Προγράµµατος:  
• Άµεση κάλυψη οφειλών των ΜΕ/ΠΜΕ στο ∆ηµόσιο και στα Ασφαλιστικά Ταµεία   
• Έκδοση ασφαλιστικής και φορολογικής ενηµερότητας για τη διευκόλυνση των συναλλαγών των ΜΕ/ΠΜΕ 

µε το ∆ηµόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταµεία   και δυνατότητα πρόσβαση των ΜΕ/ΠΜΕ σε πηγές 
χρηµατοδότησης 

• Στήριξη της επιχειρηµατικότητας και βιωσιµότητας υγιών ΜΕ/ΠΜΕ αλλά µε κρίση ρευστότητας λόγω της 
δύσκολης οικονοµικής συγκυρίας.  

• ∆υνατότητα να απελευθερωθούν πόροι ή να αναζητηθούν στο µέλλον νέες πηγές χρηµατοδότησης για την 
ανάπτυξη της επιχειρηµατικής δραστηριότητας. 

  
Βασικές καινοτοµίες και πλεονεκτήµατα του Προγράµµατος:  

• Χρηµατοδότηση των ΜΕ/ΠΜΕ χωρίς να είναι προαπαιτούµενη για την εκταµίευση των δανείων η 
φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα 

• Απευθείας  πληρωµή των φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών σε ∆ΟΥ και Ασφαλιστικά Ταµεία µε 
δίγραµµη επιταγή για την αποφυγή “εκτροχιασµού” της κατεύθυνσης των δανείων 

• Ελαχιστοποίηση του κόστους δανεισµού των ΜΕ/ΠΜΕ µε προκαθορισµένα χαµηλά επιτόκια και παροχή 
ελάχιστων ή µηδενικών εξασφαλίσεων 

• Παροχή ευνοϊκότατων  όρων δανείου (διετής περίοδος χάριτος και εξαετής διάρκεια δανείων ) 
• Επιβολή ελαχιστότατης ετήσιας προµήθειας για την ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ (0,25%) 

 
Προϋπολογισµός του Προγράµµατος: 
Ο αρχικός Προϋπολογισµός του Προγράµµατος ανέρχεται σε 700 εκ. € εγγυήσεις, καλύπτοντας δάνεια 
συνολικού ύψους 875 εκ.€ Οι παρεχόµενες εγγυήσεις χορηγούνται δυνάµει των υφισταµένων ιδίων 
κεφαλαίων της ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ. Ο τελικός Προϋπολογισµός του Προγράµµατος προβλέπεται µε νεότερη 
απόφαση να ανέλθει στο ποσό του 1 δις.€ εγγυήσεων καλύπτοντας δάνεια συνολικού ύψους 1,25 δις.€. 
 
Επιλέξιµες επιχειρήσεις:   

• Οι υφιστάµενες µικρές και πολύ µικρές επιχειρήσεις (ηµεροµηνία έναρξης εργασιών έως 31.12.2009), 
οιασδήποτε µορφής (όπως ατοµικές, ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΑΕ, κλπ.) ανεξαρτήτου κατηγορίας τηρούµενων 
βιβλίων του ΚΒΣ, που δεν είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο, µε απασχολούµενους  <50 ατόµων και 
κύκλο εργασιών ≤ 10 εκατ € σε ετήσια βάση και εφόσον τηρείται το καθεστώς de minimis (Κανονισµός 
Ε.Κ. 1998/2006) 
 
Μη επιλέξιµες επιχειρήσεις:   

• Προβληµατικές κατά τον ορισµό της ΕΕ 
• Οι ΜΕ/ΠΜΕ που εµφανίζουν ληξιπρόθεσµες οφειλές σε εγγυηµένα από την ΤΕΜΠΜΕ δάνεια 

 
Πληροφορίες: 

ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε., Λ. Αµαλίας 26 Αθήνα 105 57, τηλ. 210 3311201-4,  
e-mail: info@tempme.gr, www.tempme.gr 

 



• Οι επιχειρήσεις που έχουν λάβει δάνειο για Κεφάλαιο Κίνησης µέσω της Α’ Φάσης του Προγράµµατος 
«Εγγύηση και Επιδότηση Επιτοκίου ∆ανείων για Κεφάλαιο Κίνησης ΜΕ/ΠΜΕ», καθώς επίσης και οι 
επιχειρήσεις που απασχολούν 10 ΕΜΕ και άνω, και έχουν λάβει την έγκριση της ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ για την 
ένταξή τους στην Β’ Φάση του Προγράµµατος «Εγγύηση ∆ανείων για Κεφάλαιο Κίνησης ΜΕ/ΠΜΕ». 

• Οι ΜΕ/ΠΜΕ στις οποίες έχουν επιβληθεί κατά το χρόνο εξέτασης της αίτησης, κυρώσεις  για παράβαση 
κοινοτικών  κανονισµών ή εθνικής νοµοθεσίας 

• ∆εν είναι ανεξάρτητες σύµφωνα µε τον ορισµό στη ΕΕ 361/2003 
• ΝΠ∆∆, ΟΤΑ, δηµοτικές και δηµόσιες επιχειρήσεις, επιχειρήσεις χρηµατοπιστωτικού   και χρηµατοδοτικού 

τοµέα, ενώσεις /  εταιρείες µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα  
• Μη επιλέξιµες δραστηριότητες σύµφωνα µε τον Κανονισµό de minimis (EK 1998/2006) κυρίως : αλιεία, 

υδατοκαλλιέργειες, πρωτογενής παραγωγή γεωργικών προϊόντων, τοµέας άνθρακα κλπ.     
 
∆ιάρκεια εφαρµογής, Επιλέξιµες µορφές δανείων και ποσοστό εγγύησης:  

• ∆ιάρκεια εφαρµογής προγράµµατος έως 31/12/2010 
• Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής αίτησης στη Τράπεζα: 31/10/2010 
• Επιλέξιµες δαπάνες : οφειλές σε ∆ΟΥ και ασφαλιστικά ταµεία  
• Ανώτατο ποσό δανείου ανά επιχείρηση 100.000€ και κατώτατο ποσό 5.000€. 
• Ανώτατο ποσό ανάλογα µε τον αριθµό των απασχολούµενων /ΕΜΕ:  

ΕΤΗΣΙΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Ε.Μ.Ε.) ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΟΣΟ ∆ΑΝΕΙΟΥ 

Από 0 έως και 4,99 40.000€ 
5 έως και 19,99 70.000€ 

20 έως και 49,99 100.000€ 
 

• Ποσοστό κάλυψης της εγγύησης 80% 
• ∆άνεια εξαετή µε 2 έτη περίοδο χάριτος (πληρωµή τόκων),  
• Επιτόκιο δανείου EURIBOR 6 µηνών + 600 µονάδες βάσης (6%) κατ’ ανώτατο όριο.   
• Για δάνεια έως 40.000€ δεν παρέχονται εξασφαλίσεις από ΜΕ/ΠΜΕ 
• Για δάνεια από 40.001 έως 100.000€ παρέχονται εξασφαλίσεις εφόσον ζητηθούν από την τράπεζα. Στην 

περίπτωση εµπράγµατων εξασφαλίσεων αυτές δε θα ξεπερνούν το 10% του δανείου.   
 
∆ιαδικασία: 

• Η ΜΕ/ΠΜΕ ζητάει βεβαίωση οφειλών από ∆ΟΥ / Ασφαλιστικά Ταµεία 
• Η τράπεζα δέχεται τα αιτήµατα των ΜΕ/ΠΜΕ, αξιολογεί αυτά και σε περίπτωση θετικής απάντησης 

αποστέλλει το αίτηµα στη ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ 
• Η ΤΕΜΠΜΕ εξετάζει την αίτηση και εντός 10 ηµερολογιακών ηµερών απαντά στην τράπεζα 
• Η εκταµίευση του δανείου και η έκδοση δίγραµµων επιταγών γίνονται εντός µηνός από την έγκριση της 

εγγύησης της ΤΕΜΠΜΕ  
• Η ισχύς της εγγύησης αρχίζει εφόσον γίνει η εκταµίευση του δανείου και ταυτόχρονα η κατάθεση της 

προµήθειας στο λογαριασµό της ΤΕΜΠΜΕ  
• Έλεγχος των φακέλων σε ΜΕ/ΠΜΕ και σε Τράπεζες κατά τη διάρκεια της εγγύησης 
• Άµεση καταβολή της τελικής ζηµιάς σε περίπτωση καταγγελίας της σύµβασης δανείου. 

 
Απαραίτητα δικαιολογητικά 
Η Αίτηση για Παροχή Εγγύησης Χρηµατοδότησης Επιχείρησης συµπληρώνεται στην 
ηλεκτρονική φόρµα από την Τράπεζα, και συνοδεύεται υποχρεωτικά από την υπεύθυνη δήλωση 
της αιτούσας ΜΕ/ΠΜΕ (τυποποιηµένο έντυπο), καθώς και από τα παρακάτω δικαιολογητικά, τα 
οποία η ΜΕ/ΠΜΕ πρέπει να προσκοµίσει στην Τράπεζα: 

1. Έντυπο Ε3 της τελευταίας κλεισµένης διαχειριστικής χρήσης.  
2. Έντυπο Ε7 που αφορά την αµέσως προηγούµενη διαχειριστική χρήση, ή έγγραφο ισοδύναµης 

αποδεικτικής αξίας  
3. Βεβαιώσεις οφειλών κατά την ηµεροµηνία προσφυγής στις ∆ΟΥ ή/και Ασφαλιστικά Ταµεία. 
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4. Συνοπτικό σχέδιο δράσης της επιχείρησης (τυποποιηµένο έντυπο) 
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