
Εγγυήσεις έως 31/12/ 2005 
 

Οι αιτήσεις και οι εγκρίσεις µέχρι την 31/12/05 παρουσιάζουν την ακόλουθη πορεία: 

  

Αιτήσεις, Εγκρίσεις 
 31.12.05 30.6.05 31.12.04 30.09.04 
Αιτήσεις 2566 1805 460 21 
Εγκεκριµένες Εγγυήσεις (αρχικές) 1801 1193 253 11 
Αξία Εγκεκρ. Εγγυήσεων (σε εκατ. €) 40,4 25,8 5,6 0,4 

 

 

Εγκεκριµένες Εγγυήσεις 

Από το σύνολο των εξετασθέντων αιτηµάτων έως την 31.12.05, δηλαδή 2431 

αιτήµατα, έχουν λάβει θετική απάντηση 1801 αιτήµατα ή ποσοστό 74,1% των 

εξετασθέντων.  

Από τα στοιχεία των εγκεκριµένων εγγυήσεων και µετά τις υπαναχωρήσεις αξίζει 

ιδιαίτερα να επισηµανθούν τα εξής: 

 

 Ένα µεγάλο ποσοστό (77,5% του συνόλου) των εγκεκριµένων εγγυήσεων (όπως 

και των αιτήσεων) σε αριθµό αποτελούν εγγυήσεις χαµηλού ύψους (έως 25.000€), 

µε αποτέλεσµα να επιτυγχάνεται µεν µια ορθολογικότερη διασπορά του κινδύνου 

σε αξία, όπως φαίνεται στη συνέχεια, αλλά παράλληλα να συγκρατείται σε 

χαµηλά επίπεδα η συνολική αξία των εγκεκριµένων εγγυήσεων. 

 

Εγκεκριµένες Εγγυήσεις (έως και 31.12.2005) 
Κατηγορία κινδύνων  

(σε €) 
Αριθµός  

(% του συνόλου) 
Αξία  

(% του συνόλου) 
Έως 25.000 77,5 44,9 

25.001-49.999 12,6 19,1 
50.000-99.999 7,6 22,6 
≥100.000 2,3 13,4 
Σύνολο 100,0 100,0 

 
 
 Οι εγγυήσεις έχουν δοθεί κυρίως σε πολύ µικρές επιχειρήσεις µε κριτήρια τον 

αριθµό των απασχολουµένων και τον ετήσιο κύκλο εργασιών. ∆ιαπιστώνεται από 

τον αριθµό των εγκεκριµένων εγγυήσεων ότι το 79,8% και το 13,3% αυτών 

κατευθύνεται σε επιχειρήσεις που απασχολούν έως 4 άτοµα και από 5 έως 9 

άτοµα αντίστοιχα. Επίσης, 81% των εγκεκριµένων εγγυήσεων αφορούν 

επιχειρήσεις µε ετήσιο κύκλο εργασιών έως 500χιλ. ευρώ.  



 
 

Εγκεκριµένες Εγγυήσεις  (έως 31.12.2005, σε αριθµό) 
 

Κύκλος Εργασιών (χιλ. 
€) 

Σε % του συνόλου Απασχολούµενοι 
(άτοµα) 

Σε % του συνόλου 

Έως 100 38,1 Έως 4 79,8 
101-250 27,0 5-9 13,3 
251-500 15,8 10-20 5,7 

501-1000 11,3 20-30 1,2 
>1000 7,8   
Σύνολο 100,0  100,0 

 
 
 Το µεγαλύτερο ποσοστό εγκεκριµένων εγγυήσεων τόσο σε αξία όσο και σε 

αριθµό διασπάται σε ένα µεγάλο αριθµό περιφερειών, εκτός της περιφέρειας 

Αττικής, µε αποτέλεσµα η ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ να αποτελεί ένα πραγµατικό 

περιφερειακό αναπτυξιακό εργαλείο της χώρας για τις ΜΕ. 

 
Εγκεκριµένες Εγγυήσεις ανά περιφέρεια (έως 31.12.05) 

 

Περιφέρεια 
Αριθµός εγγυήσεων 

(% του συνόλου) 
 

Αξία εγγυήσεων 
(% του συνόλου) 

 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ & 
ΘΡΑΚΗΣ 5,4 5,0 
ΑΤΤΙΚΗΣ 39,3 44,9 
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 2,3 1,4 
∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 6,6 3,9 
∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 1,3 1,7 
ΗΠΕΙΡΟΥ 2,6 1,9 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 8,2 8,5 
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 1,2 1,4 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 12,8 15,4 
ΚΡΗΤΗΣ 7,2 6,2 
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 5,7 4,1 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 3,4 2,8 
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 4,0 2,8 
Σύνολο 100,0 100,0 

 
 Το πρόγραµµα 4 (µικροδάνεια) κατέχει την πρώτη θέση µε κριτήριο τον αριθµό 

των εγγυήσεων, ενώ µε κριτήριο την αξία των εγγυήσεων την πρώτη θέση 

καταλαµβάνει το πρόγραµµα 1 (επιχειρήσεις υπό ίδρυση, νεοσύστατες 

επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις που λειτουργούν λιγότερο από 3 έτη στην ελληνική 

αγορά).  

 

 

 

 

 



 

 

 

Εγκεκριµένες εγγυήσεις ανά πρόγραµµα (έως 31.12.05) 

 
Πρόγραµµα Σε αξία (% συνόλου) Σε αριθµό (% συνόλου) 

1 33,0 20,6 
2 29,8 20,1 
3 10,2 4,1 
4 26,6 55,1 
5 0,4 0,1 

Σύνολο 100,0 100,0 

 
 
 

 Από το σύνολο εγκεκριµένων εγγυήσεων σε αξία έως την 31.12.05 ποσοστό 

περίπου 32% «καλύπτεται» µε την αντεγγύηση του Ευρωπαϊκού Ταµείου 

Επενδύσεων. 

 

 Οι ατοµικές επιχειρήσεις κατέχουν το µεγαλύτερο µερίδιο των εγκεκριµένων 

εγγυήσεων. 

 
Εγκεκριµένες εγγυήσεις ανά νοµική µορφή επιχείρησης (έως 31.12.05) 

Νοµική Μορφή 
Επιχείρησης Σε αξία (% συνόλου) 

ΑΤΟΜΙΚΗ 45,4 
O.E. 23,9 
Ε.Ε 7,6 

Ε.Π.Ε. 10,7 
A.E. 12,4 

Σύνολο 100,0 

 

 

 Σε ότι αφορά την κλαδική κατανοµή των εγγυήσεων σηµειώνεται ότι στο εµπόριο 

(κλάδοι 50,51,52) διοχετεύεται περίπου το 47% των εγγυήσεων, στη µεταποίηση 

το 21% των εγγυήσεων, στα ξενοδοχεία και εστιατόρια το 11% και στις 

κατασκευές περίπου το 5%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Εγκεκριµένες εγγυήσεις ανά κλάδο και τοµέα (έως 31.12.2005) 

 
Τοµέας / Κλάδος Σε % συνόλου αξίας 

Πρωτογενής Τοµέας 0,4 

∆ευτερογενής Τοµέας 25,4 

• Μεταποίηση  

• Κατασκευές 

• Λοιπά 

20,5 

4,6 

0,3 

Τριτογενής Τοµέας 74,2 

• Εµπόριο 

• Ξενοδοχεία – Εστιατόρια 

• Πληροφορική & συναφείς 

δραστηριότητες 

• Εκπαίδευση 

• Ψυχαγωγικές, πολιτιστικές και 

αθλητικές δραστηριότητες 

• Λοιπές Υπηρεσίες & 

∆ραστηριότητες  

46,6 

10,8 

2,4 

 

1,2 

 

1,5 

11,7 

 

 

 

 Ένα µεγάλο ποσοστό των εγγυήσεων (52,8% του συνόλου σε αξία) και συνεπώς 

και των εγγυηµένων δανείων έχουν βραχυπρόθεσµο χαρακτήρα (διάρκεια έως 2 

έτη), όπως ακριβώς συµβαίνει και µε το σύνολο της Ελληνικής αγοράς των 

δανείων, όπου κυριαρχούν τα βραχυπρόθεσµα δάνεια έναντι των 

µεσοµακροπρόθεσµων.  

 
Εγκεκριµένες Εγγυήσεις (έως 31.12.2005) 

 
∆ιάρκεια (σε έτη) Αξία (σε % συνόλου) 

Έως 1 0,6 
1-2 52,2 
3 15,9 

4-5 13,2 
6-10 18,1 

Σύνολο 100,0 

 
 

 Οι θέσεις εργασίας που θα διατηρηθούν ή θα δηµιουργηθούν µε βάση τα 

εγκεκριµένα δάνεια της ΤΕΜΠΜΕ έως 31.12.2005 προβλέπεται να προσεγγίσουν 

τον αριθµό 4850. 


