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ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟ∆ΟΣΙΑΣ           
ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ               

ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
 

«Εγγύηση από την ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ Χαµηλότοκων ∆ανείων για την 
κάλυψη δαπανών αγοράς πρώτων υλών, εµπορευµάτων και υπηρεσιών» 

 
Βασικοί Στόχοι και πλεονεκτήµατα του Προγράµµατος :  

• Άµεση κάλυψη τρεχουσών λειτουργικών αναγκών για δαπάνες αγοράς πρώτων υλών, εµπορευµάτων, υπηρεσιών 
και διευκόλυνση µεσοπρόθεσµου  προγραµµατισµού ΜΕ/ΠΜΕ    

• Στήριξη υγιών επιχειρήσεων για άµεση εξόφληση προµηθευτών που ίσως οδηγήσει και σε ευνοϊκότερους όρους 
αγοράς πρώτων υλών, εµπορευµάτων κλπ.  

• Στήριξη παραγωγής και ανταγωνιστικότητας ΜΕ/ΠΜΕ υπό σύσταση, νέων και υφιστάµενων 
• ∆υνατότητα να απελευθερωθούν πόροι ή να αναζητηθούν στο µέλλον νέες πηγές χρηµατοδότησης για την 

ανάπτυξη της επιχειρηµατικής δραστηριότητας. 
• Απευθείας χρηµατοδότηση προµηθευτών για αποφυγή οιουδήποτε “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 (0,35%) 

 
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:   
Επιλέξιµες θεωρούνται υπό σύσταση (που διαθέτουν ΑΦΜ), νεοσύστατες, νέες και υφιστάµενες µικρές και πολύ 
µικρές επιχειρήσεις, οιασδήποτε µορφής (όπως ατοµικές, ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΑΕ, κλπ.), ανεξαρτήτως κατηγορίας 
τηρουµένων 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 
• 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 
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• 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 31/12/2011 
• Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής αίτησης στη Τράπεζα: 31/08/2011 
• Επιλέξιµες δαπάνες : Επιλέξιµες δαπάνες θεωρούνται αυτές που πραγµατοποιούνται µετά την ηµεροµηνία 

έγκρισης του Οδηγού του Προγράµµατος. Επιλέξιµες δαπάνες είναι αυτές που καλύπτονται από νόµιµα 
παραστατικά επί πιστώσει του ΚΒΣ (όπως Τιµολόγια Πώλησης-∆ελτία Αποστολής, Τιµολόγια Πώλησης 
(συνοδευόµενα οπωσδήποτε από τα αντίστοιχα ∆ελτία Αποστολής)), Τιµολόγια ή ∆ελτία Παροχής Υπηρεσιών, 
λοιπά νόµιµα παραστατικά, προσφορές/προτιµολόγια σε ισχύ, µε ηµεροµηνία έκδοσης έως και 60 ηµέρες πριν 
από την ηµεροµηνία υποβολής αίτησης χρηµατοδότησης της ΜΕ/ΠΜΕ στην Τράπεζα και υπό την προϋπόθεση 
ότι έχουν εκδοθεί µετά την ηµεροµηνία έγκρισης του Οδηγού Προγράµµατος. Με το παρόν πρόγραµµα 
καλύπτονται δαπάνες αγοράς, πρώτων υλών, εµπορευµάτων και υπηρεσιών.  

• Μη επιλέξιµες ∆απάνες και µη επιλέξιµα Παραστατικά: ∆απάνες σχετικές µε πάγια στοιχεία της ΜΕ/ΠΜΕ (π.χ. 
άυλα, εξοπλισµός, µηχανήµατα, ακίνητα, κλπ), ο ΦΠΑ, τα τέλη και οι λοιποί φόροι,  νόµιµα παραστατικά, τα 
οποία εκδίδονται από συνδεδεµένες και, γενικότερα µη ανεξάρτητες, (σύµφωνα µε τον Ορισµό της Ε.Κ. 
361/2003) µε την αιτούσα ΜΕ/ΠΜΕ επιχειρήσεις, παραστατικά που δεν εξοφλούνται στο σύνολό τους 
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 

• Ανώτατο ποσό δανείου ανά επιχείρηση 300.000€ και κατώτατο ποσό 5.000€. 
• 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 300.000€ παρέχονται εξασφαλίσεις εφόσον ζητηθούν από την τράπεζα. Στην 

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

• 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 (ή εµβάσµατος ή άλλο νόµιµο τρόπο προκειµένου 

για προµηθευτές εξωτερικού) γίνονται εντός δύο µηνών 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. Βεβαίωση έναρξης εργασιών µόνο για τις νεοσύστατες επιχειρήσεις, οι οποίες δεν έχουν κλείσει διαχειριστική 

χρήση και ως εκ τούτου δεν έχουν υποβάλει έντυπο Ε3. 
4. Συνοπτικό σχέδιο δράσης της επιχείρησης (τυποποιηµένο έντυπο) 
5. Νόµιµα παραστατικά επί πιστώσει όπως Τιµολόγια Πώλησης-∆ελτία Αποστολής, Τιµολόγια Πώλησης 

(συνοδευόµενα οπωσδήποτε από τα αντίστοιχα ∆ελτία Αποστολής), ∆ελτία Παροχής Υπηρεσιών, λοιπά νόµιµα 
παραστατικά ή προτιµολόγια/προσφορές σε ισχύ. 
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