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ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΟΡΩΝ ΠΑΡΟΝΤΟΣ Ο∆ΗΓΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Ανάπτυξης, ανατέθηκε 
στην ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε., ως Ενδιάµεσος Φορέας ∆ιαχείρισης, το έργο της εφαρµογής, διοικητικής και 
οικονοµικής διαχείρισης της ∆ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π.Α.Ν ΙΙ «Εγγύηση και Επιδότηση Επιτοκίου ∆ανείων 
Κεφαλαίου Κίνησης Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων». 
 
Για τους σκοπούς του παρόντος Οδηγού Εφαρµογής, οι χρησιµοποιούµενοι όροι έχουν την έννοια που 
τους αποδίδεται  κατωτέρω: 
 

ΟΡΟΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ  ΕΝΝΟΙΑΣ 

∆ικαιούχος 
Είναι ο τελικός αποδέκτης της ∆ηµόσιας ∆απάνης στο πλαίσιο 
του Ε.Π.ΑΝ ΙΙ π.χ. µία Επιχείρηση (νοµικό ή φυσικό πρόσωπο) 
που υποβάλλει αίτηση για ένταξη σε κάποια Πράξη του ΕΠΑΝ ΙΙ 

Ενδιάµεσος Φορέας ∆ιαχείρισης  
Κάθε δηµόσιος ή ιδιωτικός φορέας ή υπηρεσία η οποία ενεργεί 
υπό την ευθύνη διαχειριστικής αρχής και η οποία εκτελεί 
καθήκοντα για λογαριασµό µιας τέτοιας αρχής σε σχέση µε 
δικαιούχους που υλοποιούν πράξεις 

∆ηµόσια Χρηµατοδότηση ή 
∆ηµόσια Επιχορήγηση ή ∆ηµόσια 
∆απάνη 

Αποτελεί το ποσό που καταβάλλεται  σαν δηµόσια συµµετοχή 
(κοινοτική και εθνική) σε κάθε ∆ικαιούχο.  

∆ανειακή Σύµβαση Η σύµβαση που συνάπτει ο Τελικός Αποδέκτης (Επιχείρηση) µε 
την τράπεζα της επιλογής του, που του χορηγεί το δάνειο. 

Εγγυοδοσία 
Η πράξη µε την οποία το Ταµείο Εγγυοδοσίας (ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε.) 
εγγυάται, υπέρ της επιχείρησης, ένα µέρος του ∆ανείου προς την 
δανειοδοτούσα τράπεζα  

Εγγύηση Το µέρος (ποσοστό) του δανειακού κεφαλαίου για το οποίο 
εγγυάται το Ταµείο Εγγυοδοσίας 

Εγγυηµένο ∆άνειο  Ένα ∆άνειο που έχει λάβει εγγυοδοσία από την ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. 

Ενεργοποίηση Εγγυηµένου & 
Επιδοτούµενου ∆ανείου / 
∆ανειακής Σύµβασης 

Η ενεργοποίηση του δανείου / δανειακής σύµβασης 
πραγµατοποιείται όταν γίνει η εφ’ άπαξ εκταµίευση του δανειακού 
κεφαλαίου από την επιχείρηση και συγχρόνως κατατεθεί η 
προµήθεια υπέρ της  ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ 
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ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΝΤΜΗΣΕΩΝ 
 

ΥΠ.ΑΝ   Υπουργείο  Ανάπτυξης  
Υ.Π.ΟΙ.Ο  Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών 
Ε.Π.ΑΝ ΙΙ   Επιχειρησιακό Πρόγραµµα  Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηµατικότητα 

Ε.Υ.∆-Ε.Π.ΑΝ ΙΙ Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης (∆ιαχειριστική Αρχή) Επιχειρησιακού 
   Προγράµµατος  Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηµατικότητα 

Ε.Φ.∆.   Ενδιάµεσος Φορέας ∆ιαχείρισης  

Τ.Α.    Τελικός Αποδέκτης 

Ε.Ε.   Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

Ε.Τ.Π.Α  Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 

Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε Α.Ε. Ταµείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων ή Ταµείο 
Εγγυοδοσίας  

Μ.Ε   Μικρή Επιχείρηση 

Π.Μ.Ε  Πολύ Μικρή Επιχείρηση 
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1.ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 
1.1 Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηµατικότητα 
 
Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηµατικότητα (Ε.Π.ΑΝ ΙΙ) είναι 
ένα ολοκληρωµένο πρόγραµµα για τον εκσυγχρονισµό της Ελληνικής οικονοµίας και την 
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς της, το οποίο διαρθρώνεται σε 5 άξονες προτεραιότητας. 
Οι πηγές χρηµατοδότησης του Ε.Π.ΑΝ ΙΙ είναι τρεις: 

− Εθνικοί πόροι 
− Κοινοτικοί πόροι (Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης-ΕΤΠΑ) 
− Ιδιωτική συµµετοχή  
 

1.2 Τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα των Περιφερειών Μεταβατικής 
Στήριξης 

 
Οι γεωγραφικές περιοχές παρέµβασης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 
Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα - ΕΠΑΝ ΙΙ (περιφέρειες στόχου 1) είναι οι 
παρακάτω περιφέρειες: 

• ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ 
• ΘΕΣΣΑΛΙΑ 
• ΗΠΕΙΡΟΣ 
• ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 
• ∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α 
• ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 
• ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 
• ΚΡΗΤΗ 

 
Περιφέρειες µεταβατικής στήριξης αρµοδιότητας παρέµβασης των αντίστοιχων 
Περιφερειακών Επιχειρησιακών προγραµµάτων (ΠΕΠ) είναι οι παρακάτω : 

• ΑΤΤΙΚΗ   
• ∆ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 
• ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 
• ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 
• ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆Α 

 
Ειδικότερα για τις πέντε περιφέρειες µεταβατικής στήριξης υλοποιούνται παρεµβάσεις 
«ανταγωνιστικότητας και επιχειρηµατικότητας» που συνεργούν µε το Επιχειρησιακό 
Πρόγραµµα Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα.  
 
Με βάση τα οριζόµενα στο Ν.3614/2007 (άρθρο 5, παρ.1β), η διαχείριση πράξεων 
ανταγωνιστικότητας και επιχειρηµατικότητας  των 5 αυτών περιφερειών και τα αντίστοιχα 
κονδύλια  εκχωρήθηκαν στην ΕΥ∆ ΕΠΑΕ  και  αποτελούν µέρος του αντικειµένου του 
παρόντος προγράµµατος. 
 
Κατά συνέπεια, το παρόν πρόγραµµα χρηµατοδοτείται από τα παρακάτω Επιχειρησιακά 
Προγράµµατα του ΕΣΠΑ, ως εµφαίνεται στον ακόλουθο πίνακα: 
 

Πίνακας Κατανοµής Προϋπολογισµού του Προγράµµατος 
 
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Επιχειρήσεις που έχουν έδρα Ποσό 

 
Ε.Π. Αττικής – Άξονας 3 Περιφέρεια Αττικής 21.100.000 €
Ε.Π. Μακεδονίας  - Θράκης – 
Άξονας 4 

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 11.700.000€

Ε.Π. Μακεδονίας  - Θράκης – 
Άξονας 5  

Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας 2.200.000€
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Ε.Π. Θεσσαλίας – Στερεάς 
Ελλάδας – Ηπείρου – Άξονας 8 

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 9.500.000€

Ε.Π. Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 
– Άξονας 6 

Περιφέρεια Αιγαίου 2.500.000€

Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα & 
Επιχειρηµατικότητα – Άξονας 3 

Λοιπές οκτώ  Περιφέρειες του 
Αµιγούς στόχου 1 

53.000.000€

 
 
1.3 Γενικοί Στόχοι της Προκήρυξης 
 
Γενικός στόχος της προκήρυξης είναι η ενθάρρυνση της επιχειρηµατικότητας, η ενίσχυση 
της οικονοµικής ανάπτυξης σε περιφερειακό επίπεδο και η ενίσχυση της ρευστότητας 
υφιστάµενων µικρών και πολύ µικρών επιχειρήσεων στην παρούσα περίοδο οικονοµικής 
κρίσης, µέσω της διευκόλυνσης της πρόσβασης υφισταµένων και νέων ΜΕ και ΠΜΕ σε 
κεφάλαια κίνησης. 
 
Ο παραπάνω στόχος είναι σε συνέπεια µε βασικούς στόχους του Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος « Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα»,που είναι:  

− η βελτίωση της πρόσβασης των ΜΕ και ΠΜΕ σε κεφάλαια 
− η ενίσχυση της απασχόλησης µε τη δηµιουργία νέων θέσεων απασχόλησης  
− η ανάπτυξη υφιστάµενων επιχειρήσεων, µέσω της βελτίωσης της ρευστότητάς τους. 

 
Στο πλαίσιο αυτό χρησιµοποιείται το Ταµείο Εγγυοδοσίας (ΤΕΜΠΜΕ) που αποβλέπει στη 
διευκόλυνση  της χρηµατοδότησης των ΜΕ και ΠΜΕ από τα πιστωτικά ιδρύµατα. Το 
ΤΕΜΠΜΕ εγγυάται µέρος των δανείων που συνάπτουν οι ΜΕ και ΠΜΕ µε τους 
χρηµατοπιστωτικούς φορείς. Με τον τρόπο αυτό, επιµερίζεται ο επιχειρηµατικός κίνδυνος 
ανάµεσα στα τρία εµπλεκόµενα µέρη (επιχειρήσεις, πιστωτικά ιδρύµατα, Ταµείο 
Εγγυοδοσίας), εφόσον µέρος του κινδύνου αναλαµβάνεται από το Ταµείο. 
 
Επίσης, το ΤΕΜΠΜΕ  επιδοτεί τους τόκους δανείων κεφαλαίων κίνησης των δικαιούχων 
ΜΕ και ΠΜΕ. 
 
 
1.4 Η ΠΡΑΞΗ «Εγγύηση και Επιδότηση Επιτοκίου ∆ανείων Κεφαλαίου Κίνησης 

Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων» 
 
Οι Ελληνικές µικρές και πολύ µικρές  επιχειρήσεις έχουν µειωµένη πρόσβαση στο 
τραπεζικό σύστηµα και σοβαρό πρόβληµα υψηλού κόστους χρηµατοδότησης. Το 
σηµαντικότερο όµως, διαχρονικό, πρόβληµα των ΜΕ/ΠΜΕ παραµένει η ενίσχυση της 
ρευστότητας τους µε στόχο την κάλυψη βραχυπρόθεσµων αναγκών.  
 
Τα ανωτέρω προβλήµατα δηµιουργούν για τις επιχειρήσεις ένα διαρκές ανταγωνιστικό 
µειονέκτηµα, και έναντι των άλλων επιχειρήσεων της ΕΕ, αλλά και έναντι των Ελληνικών 
µεγάλων επιχειρήσεων.  
 
Το πρόβληµα αυτό επιτείνεται από την υφιστάµενη παγκόσµια χρηµατοπιστωτική κρίση, η 
οποία οδηγεί σε µείωση της ρευστότητας των επιχειρήσεων και τελικά απειλεί τις 
οικονοµίες των χωρών της ΕΕ, αλλά και ευρύτερα  µε ύφεση. 
 
Για την αντιµετώπιση αυτού του προβλήµατος δηµιουργήθηκε η πράξη  του Ε.Π.ΑΝ ΙΙ µε 
τίτλο «Εγγύηση και Επιδότηση Επιτοκίου ∆ανείων Κεφαλαίου Κίνησης Μικρών και 
Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων» 
 
Η πράξη θα υλοποιηθεί µε Ενδιάµεσο Φορέα ∆ιαχείρισης την Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε. ΑΕ και θα 
αφορά στην ενίσχυση για τη σύναψη δανειακών συµβάσεων που αφορούν σε κεφάλαια 
κίνησης  µικρών και πολύ µικρών επιχειρήσεων.  
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Οι συµβάσεις αυτές θα είναι  εγγυηµένες σε  ποσοστό 80% από την ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ ενώ για 
το υπόλοιπο 20% του δανείου η Τράπεζα δεν θα αναζητά περαιτέρω εξασφαλίσεις από την 
ΜΕ/ΠΜΕ 
Για την υλοποίηση της Πράξης η ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. θα συνεργαστεί µε Τραπεζικά Ιδρύµατα.                
Ο ρόλος και οι υποχρεώσεις των δύο πλευρών στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, 
περιγράφονται στην ενότητα  13 : «Συνεργασία ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ  – Τραπεζών». 
 
1.5  Σε ποιους απευθύνεται 
 
Η Πράξη απευθύνεται σε υφιστάµενες ΜΕ/ΠΜΕ  που έχουν έδρα σε οποιαδήποτε 
περιφέρεια της Ελλάδος, έχουν κλείσει τουλάχιστον 3 διαχειριστικές χρήσεις, απασχολούν 
λιγότερο από  50 εργαζόµενους και εµφανίζουν ετήσιο κύκλο εργασιών έως 10 εκατ. € 
(βλέπετε αναλυτικότερα την ενότητα 4.1 «Επιλέξιµες Επιχειρήσεις»). 
 
1.6 Ειδικοί στόχοι της πράξης 
 
Ειδικοί στόχοι της πράξης είναι: 
− να αυξηθεί ο βαθµός πρόσβασης των µικρών και πολύ µικρών επιχειρήσεων σε πηγές 

χρηµατοδότησης. 
− να απαλειφθεί το επιτόκιο δανεισµού των ΜΕ/ΠΜΕ, πράγµα που θα βελτιώσει αισθητά 

την ανταγωνιστικότητά τους, λαµβανοµένης υπ’ όψιν της παρούσας διεθνούς 
οικονοµικής κρίσης. 

− να συνδεθεί η επιδότηση του επιτοκίου δανεισµού µε την παροχή εγγύησης από το 
ΤΕΜΠΜΕ, γεγονός που θα συντελέσει στην ανάδειξη του ΤΕΜΠΜΕ ως κεντρικού 
οργανισµού υποβοήθησης της χρηµατοδότησης των µικρών επιχειρήσεων.  

 
1.7  Γενικό Πλαίσιο Υλοποίησης της Πράξης  
 
Ενδιάµεσοι Φορείς ∆ιαχείρισης της Πράξης  είναι η Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας, του 
Υπουργείου Ανάπτυξης για το σχεδιασµό και την έκδοση της προκήρυξης και το Ταµείο 
Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ) το οποίο έχει την 
ευθύνη της διαχείρισης και της παρακολούθησης υλοποίησης του προγράµµατος.  
 
 
2. ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
 
Η πράξη εφαρµόζεται µέχρι την εξάντληση του προϋπολογισµού της και στη φάση αυτή, 
όχι βραδύτερα από 31-12-2010, η οποία αποτελεί και την καταληκτική ηµεροµηνία 
υποβολής αιτήσεων από τους ενδιαφερόµενους. 
 
Επιλέξιµες θεωρούνται οι δανειακές συµβάσεις για τις οποίες υποβάλλεται αίτηση από την 
ΜΕ/ΠΜΕ στη δανειοδοτούσα τράπεζα, µετά την ηµεροµηνία προδηµοσίευσης του 
προγράµµατος, ήτοι την 12-12-2008, και για τις οποίες χορηγείται έγκριση της ΤΕΜΠΜΕ 
ΑΕ µετά τη δηµοσίευση του παρόντος οδηγού της πράξης. 
 
 
3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
 
3.1 Προϋπολογισµός του Προγράµµατος 
 
Ο Προϋπολογισµός του προγράµµατος ανέρχεται σε πρώτη φάση σε 100 εκ. € και 
καλύπτεται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης µέσω του Ευρωπαϊκού Ταµείου 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ύψους 81.511.683€, και από πόρους του Ελληνικού 
∆ηµοσίου, ύψους 18.488.317€.  
 
Αποστολή του ΕΤΠΑ είναι η: 
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Συµβολή στην άµβλυνση των ανισοτήτων όσον αφορά την ανάπτυξη και το βιοτικό επίπεδο 
µεταξύ των διαφόρων περιφερειών, καθώς και στη µείωση της καθυστέρησης των λιγότερο 
ευνοηµένων περιφερειών. 
 
Συµβολή στην διόρθωση των κυριοτέρων περιφερειακών ανισοτήτων στην Κοινότητα, χάρη 
στην συµµετοχή, στην ανάπτυξη και στην διαρθρωτική προσαρµογή των αναπτυξιακά 
καθυστερηµένων περιφερειών, καθώς και στην κοινωνικό-οικονοµική ανασυγκρότηση των 
περιφερειών. 
 
3.2 Νοµοθετικό και Κανονιστικό Πλαίσιο 
 
1. Το βασικό εθνικό πλαίσιο µε το οποίο θα υλοποιηθεί η Πράξη είναι: 

1.1 Ο Ν.3066/2002 «Σύσταση Φορέα Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών 
Επιχειρήσεων» (ΦΕΚ Α 252/18-10-2002), όπως ισχύει. 

1.2 Ο Ν.3016/2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέµατα µισθολογίου και άλλες 
διατάξεις», άρθρο 35 (ΦΕΚ Α110/17-05-2002) που καθορίζει τις σχετικές 
διαδικασίες προκήρυξης. 

 
2. Για την υλοποίηση του παρόντος προγράµµατος έχουν ληφθεί υπόψη όσα 

προβλέπονται στον παρακάτω Κανονισµό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:  
Ο «Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1998/2006 της Επιτροπής της 15 ∆εκεµβρίου 2006 για την 
εφαρµογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ στις ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας» 
( de minimis) προβλέπει ότι µια επιχείρηση  δεν µπορεί εντός περιόδου τριών 
οικονοµικών ετών να λάβει - στο πλαίσιο προγραµµάτων που διέπονται από τον 
παραπάνω κανονισµό - δηµόσια χρηµατοδότηση άνω των 200.000 ευρώ. (Για τις 
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τοµέα των οδικών µεταφορών το ανώτατο 
όριο είναι 100.000 ευρώ). 
 
Η κρίσιµη τριετία πρέπει να εκτιµάται σε κυλιόµενη βάση, ούτως ώστε, για κάθε νέα 
χορήγηση ενίσχυσης ήσσονος σηµασίας, είναι απαραίτητο να καθορίζεται το συνολικό 
ποσό ενισχύσεων ήσσονος σηµασίας που χορηγούνται στην επιχείρηση κατά τη 
διάρκεια του οικονοµικού έτους χορήγησης, καθώς και κατά τα προηγούµενα δύο 
οικονοµικά έτη.  
Η ενίσχυση ήσσονος σηµασίας (επιχορήγηση) θεωρείται ότι έχει χορηγηθεί κατά το 
χρόνο παραχώρησης στον ∆ικαιούχο (επιχείρηση) του νοµίµου δικαιώµατος να λάβει 
την ενίσχυση, ανεξάρτητα του χρόνου που αυτή καταβάλλεται πραγµατικά  στον 
∆ικαιούχο. Απαγορεύεται η σώρευση ενισχύσεων ήσσονος σηµασίας µε άλλες κρατικές 
ενισχύσεις για τις ίδιες επιλέξιµες δαπάνες αν από τη σώρευση αυτή προκύπτει ένταση 
ενίσχυσης µεγαλύτερη από αυτήν που καθορίζεται µε βάση τα συγκεκριµένα δεδοµένα 
εκάστης περίπτωσης σε κανονισµό περί απαλλαγής κατά κατηγορία ή απόφαση που 
έχει εκδώσει η Επιτροπή (π.χ. στον ισχύοντα Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων). 
 
Για την παρακολούθηση της εφαρµογής του Κανόνα de minimis καταγράφονται οι 
χορηγούµενες ενισχύσεις ανά επιχείρηση. Για το λόγο αυτό, κάθε ενδιαφερόµενη 
επιχείρηση που υποβάλλει αίτηµα προς αξιολόγηση στην παρούσα Πράξη, θα δηλώσει 
εγγράφως, σύµφωνα µε το επισυναπτόµενο υπόδειγµα 2 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV), όλα τα 
συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα στα οποία ενδεχοµένως συµµετείχε κατά τα 
τελευταία τρία οικονοµικά έτη και το συνολικό ύψος των επιχορηγήσεων που έχει λάβει 
ή προβλέπεται να λάβει. 
 

3.  Επίσης θα πρέπει να τηρηθούν από τον Ενδιάµεσο Φορέα ∆ιαχείρισης  και τους 
∆ικαιούχους  οι απαιτήσεις δηµοσιότητας, όπως απορρέουν από τον Καν. ΕΚ 
1828/2006 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και οι λοιπές απαιτήσεις των κανονισµών ΕΚ 
1083/2006 -1080/2006, όπως εκάστοτε ισχύουν.  
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4. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 
 
4.1. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ Επιχειρήσεις 
 
Επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση θεωρούνται οι υφιστάµενες µικρές και πολύ µικρές 
επιχειρήσεις, οιασδήποτε µορφής (όπως ατοµικές, ελεύθεροι επαγγελµατίες, ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, 
ΑΕ, κλπ.) που δεν είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο και για τις οποίες συντρέχουν 
αθροιστικά οι παρακάτω προϋποθέσεις: 
− Έχουν κέντρο άσκησης της δραστηριότητας τους µέσα στα όρια της ελληνικής 

επικράτειας. 
− Απασχολούν κατά τη διάρκεια της τελευταίας κλεισµένης διαχειριστικής χρήσης πριν 

από τη σύναψη της δανειακής σύµβασης, από 0 µέχρι 49 εργαζόµενους, 
υπολογιζόµενους σε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας- Ε.Μ.Ε, µε βάση το έντυπο Ε7 της 
τελευταίας χρήσης ή αντίστοιχης αποδεικτικής αξίας έγγραφο, οι οποίες θέσεις θα 
πρέπει να διατηρούνται µέχρι την εξόφληση του δανείου. Η σχετική παρακολούθηση θα 
γίνεται από την ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ. 

− Ο ετήσιος κύκλος εργασιών, της τελευταίας κλεισµένης διαχειριστικής χρήσης, δεν 
υπερβαίνει τα 10 εκατ. Ευρώ 

− Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) διαχειριστικές χρήσεις 
− Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να εµφανίζουν κατά τις τρεις τελευταίες κλεισµένες 

διαχειριστικές χρήσεις πριν από τη σύναψη δανειακής της σύµβασης, κερδοφορία προ 
αποσβέσεων   

− ∆εν τους έχουν υποβληθεί κατά τον χρόνο υποβολής και εξέτασης της αίτησής τους 
κυρώσεις για παράβαση Κοινοτικών Κανονισµών ή Εθνικής Νοµοθεσίας. 

 
∆εν είναι επιλέξιµες επιχειρήσεις που αντιµετωπίζουν χρηµατοοικονοµικές δυσχέρειες και 
χαρακτηρίζονται προβληµατικές κατά την έννοια των κατευθυντήριων γραµµών για τις 
προβληµατικές επιχειρήσεις ΕΕ C244/1-10-2004 
 
Σηµείωση 
-    Ως τελευταία κλεισµένη διαχειριστική χρήση λαµβάνεται  υπόψη εκείνη για την οποία η 

ΜΕ/ΠΜΕ έχει υποβάλει ή όφειλε να υποβάλει σχετική φορολογική δήλωση.  Μετά την 
31 Μαΐου εκάστου ηµερολογιακού έτους ως τελευταία κλεισµένη διαχειριστική χρήση 
λαµβάνεται υποχρεωτικά υπόψη εκείνη του αµέσως προηγουµένου ηµερολογιακού 
έτους.  

 
 -  Το ύψος του κύκλου εργασιών υπολογίζεται χωρίς το φόρο προστιθέµενης αξίας (ΦΠΑ) 

και χωρίς άλλους  φόρους. 
 
− Τονίζεται ότι σε κάθε  περίπτωση για τον προσδιορισµό τόσο του κύκλου εργασιών όσο 

και των αποτελεσµάτων προ αποσβέσεων λαµβάνονται υπόψη τα λογιστικώς  
προσδιορισµένα αποτελέσµατα. 

 
− Στις περιπτώσεις µετατροπής υφιστάµενης επιχείρησης, που λειτουργεί ήδη πάνω από 

δύο ηµερολογιακά έτη πριν το έτος υποβολής της αίτησης για ένταξη,  από µία νοµική 
µορφή σε άλλη, τότε η προκύπτουσα επιχείρηση δύναται να υπαχθεί στον παρόντα 
οδηγό  (εφόσον πληρούνται και οι λοιπές προϋποθέσεις ένταξης)  

 
− Ως εργαζόµενοι νοούνται τα άτοµα µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας για τα οποία 

υπάρχει η υποχρέωση από την επιχείρηση καταβολής εισφορών στο ΙΚΑ και φόρου 
εισοδήµατος από µισθωτές υπηρεσίες. 

 
− Τα στοιχεία που χρησιµοποιούνται για τον υπολογισµό του αριθµού απασχολουµένων 

είναι εκείνα που αφορούν την τελευταία κλεισµένη διαχειριστική χρήση και 
υπολογίζονται σε ετήσια βάση. 

 
− Ο αριθµός των απασχολούµενων ατόµων  αντιστοιχεί στον αριθµό ετήσιων µονάδων 

εργασίας (ΕΜΕ), δηλαδή στον αριθµό εργαζοµένων πλήρους απασχόλησης που 
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εργάστηκαν στην εξεταζόµενη επιχείρηση ή για λογαριασµό αυτής κατά το υπ’ όψιν 
έτος. Τα άτοµα που δεν εργάστηκαν ολόκληρο το έτος, οι εργαζόµενοι µερικής 
απασχόλησης, ανεξάρτητα από τη διάρκεια, και οι εργαζόµενοι σε εποχική βάση 
αντιστοιχούν σε κλάσµατα των ΕΜΕ. 

 
− Στο έντυπο «Οριστική ∆ήλωση Εκκαθάρισης των ποσών φόρου, τελών χαρτοσήµου και 

εισφοράς ΟΓΑ που οφείλονται σε εισοδήµατα από Μισθωτές Υπηρεσίες» (Έντυπο Ε7) 
που υποβάλλεται υποχρεωτικά µία φορά το χρόνο για το προηγούµενο ηµερολογιακό 
έτος από κάθε επιχείρηση ή επιτηδευµατία που απασχολεί προσωπικό, αποτυπώνονται 
τα στοιχεία απασχόλησης σε ηµεροµίσθια, στον «Αναλυτικό πίνακα µε τα στοιχεία των 
δικαιούχων».  Ο αριθµός των εργαζοµένων σε Ε.Μ.Ε., που θα ελεγχθεί ως προς τη 
συµβατότητά του µε τα όρια του παρόντος Οδηγού Εφαρµογής, θα εξαχθεί διαιρώντας 
το συνολικό αριθµό ηµεροµισθίων του συνόλου του προσωπικού µε το 300 (όπου 
300=25x12 είναι το ισοδύναµο της πλήρους απασχόλησης ενός εργαζοµένου για ένα 
έτος).  

 
− Παράδειγµα:  Αν η επιχείρηση έχει 4 εργαζόµενους µε 300 ηµεροµίσθια  και 4 

εργαζόµενους µε 125 ηµεροµίσθια γιατί εργάστηκαν µόνο 5 µήνες, έχει σύνολο [(4x300) 
+ (4 x 125)] = 1.700 και άρα αριθµό προσωπικού = 1.700/300 =5,66 Ε.Μ.Ε. 

 
− Για το διάστηµα µέχρις υποβολής του εντύπου Ε7 (κυρίως αρχές του έτους) θα 

ελέγχονται οι ηµέρες ασφάλισης από τις υποβληθείσες Αναλυτικές Περιοδικές ∆ηλώσεις  
ΙΚΑ.  

 
4.2. Επιλέξιµες ∆ραστηριότητες  
 
Επιλέξιµες είναι επιχειρηµατικές δραστηριότητες όλων των κλάδων και τοµέων της 
οικονοµίας, εκτός αυτών που εξαιρεί ο Κανονισµός ΕΚ 1998/2006  (παράρτηµα ΙΙΙ). 
Συνεπώς δεν είναι επιλέξιµες για την ένταξη στην παρούσα Πράξη οι ΜΕ/ΠΜΕ που 
δραστηριοποιούνται: 
 
1.   στους τοµείς αλιείας και υδατοκαλλιέργειας που εµπίπτουν στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 

104/2000 του Συµβουλίου 
2. στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων όπως απαριθµούνται στον πίνακα 

του παραρτήµατος Ι (πρώην παράρτηµα ΙΙ) του άρθρου 32 (πρώην άρθρο 38) της 
Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ισχύει. 

3. µε τη µεταποίηση και εµπορία γεωργικών προϊόντων, όπως απαριθµούνται στον 
πίνακα του παραρτήµατος Ι (πρώην παράρτηµα ΙΙ) του άρθρου 32 (πρώην άρθρο 38) 
της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ισχύει, στις ακόλουθες περιπτώσεις:  
α) Όταν το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται µε βάση την τιµή ή την ποσότητα τέτοιων 

προϊόντων που πωλούνται από πρωτογενείς παραγωγούς ή διατίθενται στην αγορά 
από τις οικείες επιχειρήσεις 

β) Όταν η ενίσχυση συνοδεύεται από την υποχρέωση απόδοσής της εν µέρει ή εξ 
ολοκλήρου σε πρωτογενείς παραγωγούς 

4.  µε εξαγωγές προς τρίτες χώρες ή προς κράτη µέλη, εφ’ όσον η αιτούµενη ενίσχυση 
συνδέεται άµεσα µε τις εξαγόµενες ποσότητες, µε τη δηµιουργία και τη λειτουργία 
δικτύου διανοµής ή µε άλλες τρέχουσες δαπάνες που συνδέονται µε την εξαγωγική 
δραστηριότητα.   

5.  στον τοµέα του άνθρακα  
6. στον κλάδο των οδικών εµπορευµατικών µεταφορών για λογαριασµό τρίτων εφ’ όσον η 

αιτούµενη ενίσχυση αφορά την απόκτηση οχηµάτων οδικών εµπορευµατικών 
µεταφορών  

7. οι προβληµατικές επιχειρήσεις 
 

Επίσης αποκλείονται από την εγγύηση και  επιδότηση επιτοκίου: 
− Τα Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου, οι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης 1ου και 

2ου βαθµού, οι ∆ηµοτικές και ∆ηµόσιες Επιχειρήσεις, οι ∆ηµόσιοι Οργανισµοί. 
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− Οι ΜΕ/ΠΜΕ  του Χρηµατοπιστωτικού και Χρηµατοοικονοµικού Τοµέα (Τράπεζες, 
Εταιρείες Venture Capital, ΕΚΕΣ, Εταιρείες Leasing, Eταιρείες Factoring, Ασφαλιστικές 
Εταιρείες, ΑΕ∆ΑΚ, ΑΕΕΧ, ΕΛ∆Ε κ.λπ.) 

− Τα Νοµικά Πρόσωπα ή Ενώσεις Προσώπων ή Εταιρείες µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα 
(σωµατεία, σύλλογοι, όµιλοι κλπ.)  

 
Για την επιλεξιµότητα ή µη ΜΕ/ΠΜΕ  µε µικτή δραστηριότητα (ήτοι επιχείρηση που 
δραστηριοποιείται πχ στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων καθώς και  στον 
τριτογενή τοµέα), θα λαµβάνεται υπόψη η δραστηριότητα µε τα µεγαλύτερα ακαθάριστα 
έσοδα (της τελευταίας κλεισµένης διαχειριστικής χρήσεως).  
 
 
5. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ∆ΑΝΕΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ    
 
5.1.  Επιλέξιµες Μορφές ∆ανείων 
 
Το πρόγραµµα  αφορά στην εγγύηση και επιδότηση του επιτοκίου   τραπεζικών δανείων 
κεφαλαίου κίνησης, τακτής λήξης. 
 
Συγκεκριµένα, παρέχεται εγγύηση και  επιδοτείται ολόκληρο το επιτόκιο δανεισµού όλων 
των συµβάσεων τραπεζικών δανείων για τα οποία ισχύουν αθροιστικά τα εξής: 
 

- η µέγιστη διάρκεια του δανείου, της εγγύησης και της επιδότησης είναι τρία έτη 
(χωρίς περίοδο χάριτος), 

- είναι εγγυηµένα από την ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. σε ποσοστό 80% µε παραίτηση από το 
δικαίωµα της ένστασης διζήσεως,  

- για το υπόλοιπο 20% του δανείου για το οποίο δεν εγγυάται η ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ η 
Τράπεζα δεν  αναζητά εξασφαλίσεις από τις ΜΕ/ΠΜΕ, 

- αφορούν δάνεια χρεολυτικής απόσβεσης µε εξαµηνιαία συχνότητα πληρωµής 
δόσεων κεφαλαίου και εξαµηνιαίο ηµερολογιακό εκτοκισµό, µε ανώτατο επιτόκιο 
EURIBOR  εξαµήνου + 210 µονάδες βάσης (2,10%). ∆άνεια µε επιτόκια υψηλότερα 
των παραπάνω δεν είναι επιλέξιµα. 

- αφορούν σε συγκεκριµένο, προσδιοριζόµενο στη δανειακή σύµβαση, ύψος δανείου, 
το οποίο δεν µπορεί να υπερβαίνει το 30% του µέσου όρου του κύκλου εργασιών 
των τριών τελευταίων κλεισµένων διαχειριστικών χρήσεων  

 
Κάθε επιχείρηση δύναται να υποβάλει µία αίτηση για υπαγωγή στο πρόγραµµα. Μετά την 
παραλαβή της αίτησης από την ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ και υπό την προϋπόθεση έγκρισης αυτής, 
περαιτέρω υποβολές αιτήσεων της ίδιας ΜΕ/ΠΜΕ δεν θα γίνονται αποδεκτές από την 
ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ.  
 
5.2. Χρόνος Υπογραφής ∆ανειακών Συµβάσεων  
 
Οι δανειακές συµβάσεις πρέπει να ενεργοποιούνται δηλ. να γίνεται η συνολική  εφάπαξ 
εκταµίευση του δανείου, το αργότερο εντός διµήνου από την ηµεροµηνία έγκρισης της 
εγγύησης και επιδότησης του επιτοκίου από την ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ.  
 
5.3. Ανώτατο και Κατώτατο Ποσό ∆ανείου 
 
Το κατώτατο επιλέξιµο ποσό δανείου προς εγγύηση και  επιδότηση είναι 5.000,00€  
Το ανώτατο επιλέξιµο ποσό δανείου προς εγγύηση και  επιδότηση είναι 350.000,00€  
Το ύψος δανείου δεν µπορεί να υπερβαίνει το 30% του µέσου όρου του κύκλου εργασιών 
των τριών τελευταίων κλεισµένων διαχειριστικών χρήσεων  
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5.4. Μορφή και Ύψος Ενίσχυσης 
 
Η επιδότηση θα είναι ίση µε το ποσό των τόκων του δανείου που αναλογούν στο  εκάστοτε 
EURIBOR εξαµήνου + 210 µονάδες βάσης(2,10%) + 0,60% εισφορά Ν.128/75, καθ’ όλη τη 
διάρκεια του εγγυηµένου και επιδοτούµενου δανείου. 
 
Το αρχικό  ποσό της επιδότησης που αναφέρεται στην Πράξη Εγγύησης και Επιδότησης   
κοινοποιείται από την ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. στην ΜΕ/ΠΜΕ µέσω της Τράπεζας στην οποία 
υπέβαλε την σχετική αίτηση και υπολογίζεται µε βάση τους όρους και το χρονοδιάγραµµα 
αποπληρωµής της δανειακής σύµβασης.
 
Σηµειώνεται ότι το ανωτέρω αρχικό ποσό επιδότησης δύναται να αυξοµειώνεται ανάλογα 
µε το διαµορφούµενο εκάστοτε επιτόκιο euribor εξαµήνου, κατά τη διάρκεια εξυπηρέτησης 
του δανείου και δεν επιβαρύνει την ΜΕ/ΠΜΕ, εφόσον δεν προκύπτει υπέρβαση των ορίων 
σώρευσης του Κανονισµού 1998/2006. 
 
Το ακαθάριστο ισοδύναµο επιχορήγησης θα προσδιορίζεται από την ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ : 
Α) Κατά την αρχική έγκριση από την ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ. 
Β) Προ της καταβολής της τελευταίας δόσης από την ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ, οπότε και θα 
αναµορφώνεται, αν απαιτείται, προκειµένου να µην υπάρξει υπέρβαση των  ορίων 
σώρευσης του Κανονισµού 1998/2006. 
 
Όσον αφορά την παροχή εγγύησης, αυτή ανέρχεται σε ποσοστό 80% επί του δανείου. 
Ρητά αναφέρεται ότι δεν είναι επιλέξιµο προς εγγύηση ή/και επιδότηση κάθε ποσό που 
αφορά τόκους υπερηµερίας, προµήθειες, έξοδα,  κλπ. 
 
 
5.5. Λεπτοµερείς Όροι ∆ιαχείρισης της Εγγύησης και Επιδότησης και ∆ιαδικασία 

Καταβολής 
 
5.5.1 ∆ιαδικασίες Παροχής Εγγύησης και Επιδότησης 
Η Τράπεζα δέχεται αιτήµατα των ΜΕ/ΠΜΕ για εγγύηση και επιδότηση επιτοκίου δανείων 
κεφαλαίου κίνησης. Η Τράπεζα εξετάζει, αξιολογεί τα αιτήµατα των ΜΕ/ΠΜΕ και 
δεσµεύεται, για την πιστοληπτική τους ικανότητα τη δεδοµένη χρονική στιγµή, να 
εφαρµόσει τους ισχύοντες εσωτερικούς κανονισµούς της και τα κριτήρια πιστοδότησης που 
εκάστοτε εφαρµόζει, καθώς και εάν η ΜΕ/ΠΜΕ πληροί τις προϋποθέσεις  ένταξης της στο 
πρόγραµµα. 
 
Σε περίπτωση που η Τράπεζα κρίνει ότι η ΜΕ/ΠΜΕ είναι οικονοµικά βιώσιµη και καλύπτει 
τις προϋποθέσεις  ένταξης της στο πρόγραµµα, τότε από την Κεντρική Υπηρεσία της ( και 
όχι από τα υποκαταστήµατα) αποστέλλει στην ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ ηλεκτρονικά την Αίτηση για 
Παροχή Εγγύησης και Επιδότησης Χρηµατοδότησης Επιχείρησης, σύµφωνα µε το 
επισυναπτόµενο υπόδειγµα 1 (παράρτηµα IV) σε µορφή XML. 
 
Η δοµή των αρχείων XML θα περιγράφεται αυστηρά από ένα XML Schema το οποίο θα 
δοθεί από την ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ στην Τράπεζα σε ηλεκτρονική µορφή, και βάσει του οποίου θα 
πρέπει να πιστοποιείται κάθε XML αρχείο για την εγκυρότητα της µορφοποίησης των 
δεδοµένων που περιέχει. Κάθε αρχείο το οποίο δεν συµµορφώνεται µε το δοθέν XML 
Schema, δεν θα γίνεται αποδεκτό από την ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ. 
 
Η επιλογή της µορφής XML για τη διακίνηση των δεδοµένων, κρίνεται σηµαντική για το 
µελλοντικό βήµα κατά το οποίο η διαδικασία θα υλοποιηθεί σύµφωνα µε τις αρχές της 
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (web services). 
 
Η  αίτηση νοµίµως υπογεγραµµένη από την Τράπεζα επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης 
σχετικά µε την ορθή µεταφορά / παράθεση των δηλούµενων σε αυτήν στοιχείων της 
ΜΕ/ΠΜΕ. 
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Παράλληλα µε την ηλεκτρονική αποστολή της αίτησης θα αποστέλλεται στην ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ 
και  φωτοαντίγραφο της υπεύθυνης δήλωσης νοµίµως υπογεγραµµένης από την ΜΕ/ΠΜΕ 
σύµφωνα µε το επισυναπτόµενο υπόδειγµα 2 (παράρτηµα IV)  
 
Όλα δε τα απαραίτητα δικαιολογητικά (όπως ενδεικτικά Ε3, Ε7, έναρξη εργασιών της 
ΜΕ/ΠΜΕ κλπ) παραµένουν στην Τράπεζα, στον δανειακό φάκελο  της ΜΕ/ΠΜΕ.  
 
Η ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ δικαιούται να λαµβάνει αντίγραφα του δανειακού φακέλου οποτεδήποτε, 
είτε κατόπιν επιτόπιου ελέγχου, είτε ταχυδροµικώς, υποχρεουµένης ταυτοχρόνως της 
τράπεζας να τα παράσχει. 
Η Τράπεζα θα φροντίζει ώστε να αναφέρεται στη Σύµβαση Πίστωσης  που υπογράφει  η  
Τράπεζα µε την ΜΕ/ΠΜΕ ότι η ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ, τα αρµόδια Εθνικά Όργανα, η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο έχουν δικαίωµα διεξαγωγής λογιστικού 
ελέγχου της ΜΕ/ΠΜΕ,  για την οποία έχει εγγυηθεί και επιδοτήσει η ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ ή 
ανάθεσης του εν λόγω έργου σε τρίτους.  
 
Η ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ εξετάζει και ελέγχει την Αίτηση για Παροχή Εγγύησης και Επιδότησης 
Χρηµατοδότησης Επιχείρησης και απαντά θετικά ή αρνητικά εντός 10 ηµερολογιακών 
ηµερών από την ηµεροµηνία παραλαβής του αιτήµατος.  
 
Σε περίπτωση θετικής απάντησης η ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ αποστέλλει  υπογεγραµµένη εις 
τριπλούν  στην Τράπεζα την Πράξη Εγγύησης και Επιδότησης,  µε τους όρους που 
αναφέρονται σε αυτήν. 
 
Ταυτόχρονα µε την υπογραφή  της σύµβασης πίστωσης υπογράφεται από την Τράπεζα και 
την ΜΕ/ΠΜΕ η ανωτέρω Πράξη Εγγύησης και Επιδότησης  εις τριπλούν.  
 
Μόλις γίνει η εφ’ άπαξ εκταµίευση του  ποσού του δανείου και κατατεθεί η προµήθεια υπέρ 
της ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ από την ΜΕ/ΠΜΕ σε λογαριασµό της ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ, οπότε άρχεται η 
ισχύς της εγγύησης και επιδότησης, τότε αποστέλλεται από την Τράπεζα στην ΤΕΜΠΜΕ 
ΑΕ, κατάλληλα συµπληρωµένο, ένα από τα τρία υπογεγραµµένα αντίγραφα της Πράξης 
Εγγύησης και Επιδότησης, µαζί µε τη σχετική απόδειξη κατάθεσης  της προµήθειας.  
 
Στην Πράξη Εγγύησης και Επιδότησης, σύµφωνα µε το επισυναπτόµενο υπόδειγµα 3 
(παράρτηµα IV), θα αναγράφονται από την Τράπεζα τα εξής:  Αριθµός σύµβασης 
Πίστωσης, αριθµός δανειακού λογαριασµού (ΙΒΑΝ), ηµεροµηνία υπογραφής σύµβασης 
πίστωσης, µονάδες επιδότησης, το αρχικό ποσό επιδότησης (µε το επιτόκιο euribor 
εξαµήνου +210 µονάδες βάσης + 0,60 % εισφορά Ν.128/75 που ισχύει κατά την 
ηµεροµηνία εκταµίευσης του δανείου) και η ηµεροµηνία εκταµίευσης του δανείου. 
 
Η σύµβαση πίστωσης και η Πράξη Εγγύησης και Επιδότησης αναγράφουν την ίδια 
ηµεροµηνία. 
 
Προϋπόθεση για την εκταµίευση του δανείου από την Τράπεζα είναι, µεταξύ άλλων, η 
ΜΕ/ΠΜΕ να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµερη από το ΙΚΑ, την συγκεκριµένη 
ηµεροµηνία εκταµίευσης του δανείου. 
 
Για την παρακολούθηση και τον έλεγχο εκ µέρους της ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ της πορείας του 
δανείου η Τράπεζα υποχρεούται στο τέλος κάθε ηµερολογιακού τριµήνου   και µέχρι την 5η 
ηµέρα του εποµένου µηνός, να αποστείλει ηλεκτρονικά στην ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ πίνακα, σε 
µορφή XML,  σχετικά µε την πορεία εξυπηρέτησης του δανείου, σύµφωνα µε το 
επισυναπτόµενο υπόδειγµα 4 (παράρτηµα IV)  
 
Με την έναρξη ισχύος της εγγύησης και επιδότησης η Τράπεζα υποχρεούται να ενηµερώνει 
την ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ στις περιπτώσεις ληξιπρόθεσµων οφειλών που αφορούν χρεολύσιο. Η 
ενηµέρωση από την Τράπεζα προς την ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ θα γίνεται µέχρι την 20η ηµέρα του 
επόµενου ηµερολογιακού µηνός για τις καθυστερήσεις του αµέσως προηγούµενου µηνός, 
σε µορφή XML, σύµφωνα µε το επισυναπτόµενο υπόδειγµα 5 (παράρτηµα IV)  
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Επίσης, η Τράπεζα αναλαµβάνει την υποχρέωση να ενηµερώνει την ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ στις 
περιπτώσεις δικαστικών ενεργειών εις βάρος των ενεχοµένων από τρίτους καθώς και για 
τροποποιήσεις που αφορούν στοιχεία της δανειζόµενης ΜΕ/ΠΜΕ, όπως ενδεικτικά 
επωνυµία, διεύθυνση, αλλαγή νοµικής µορφής  κλπ. , αµέσως µόλις αυτές περιέρχονται σε 
γνώση της. 
 
Παρέχεται η δυνατότητα στις ΜΕ/ΠΜΕ να απευθύνονται κατ’ ευθείαν στην ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ για 
την υποβολή αιτήµατος εγγύησης και επιδότησης προς λήψη προέγκρισης Εγγύησης και 
Επιδότησης, η οποία τελεί υπό την αίρεση έγκρισης χρηµατοδότησης από την Τράπεζα. Οι 
διαδικασίες, οι όροι και οι λοιπές λεπτοµέρειες εφαρµογής της ανωτέρω περίπτωσης, θα 
καθοριστούν µε σχετική απόφαση του ∆.Σ. της ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ. 
 
5.5.2  ∆ιαδικασία Καταβολής της Επιδότησης  
Το ποσό των επιδοτούµενων τόκων  ανά δάνειο θα καταβάλλεται από την ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε, 
ανά ηµερολογιακό εξάµηνο από την ηµεροµηνία εκταµίευσης του δανείου (και µετά την 
έναρξη ισχύος της πράξης εγγύησης και επιδότησης)  
 
Για το σκοπό αυτό η Τράπεζα θα αποστέλλει στην ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ, στο τέλος κάθε 
ηµερολογιακού εξαµήνου  και µέχρι την 8η ηµέρα του εποµένου µηνός ηλεκτρονικά ( ήτοι 8 
ηµερολογιακές ηµέρες µετά την 30/6 & 31/12 έκαστου έτους),  κατάσταση, σε µορφή XML, 
σύµφωνα µε το επισυναπτόµενο υπόδειγµα 6 (παράρτηµα IV)   
 
Στην ανωτέρω κατάσταση δεν θα περιλαµβάνονται ΜΕ/ΠΜΕ οι οποίες βρίσκονται σε 
καθεστώς καθυστέρησης για οφειλές χρεολυσίου, µέχρι τις ανωτέρω ηµεροµηνίες ήτοι 
30/06 & 31/12 εκάστου έτους.  
 
Σηµειώνεται ότι πριν την αποστολή της ανωτέρω κατάστασης στην ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ, η 
ΜΕ/ΠΜΕ θα πρέπει να έχει ήδη εκδώσει νόµιµο παραστατικό στοιχείο του Κώδικα Βιβλίων 
και Στοιχείων, για το ποσό της επιδότησης και να το έχει παραδώσει στην Τράπεζα, 
προκειµένου να παραµείνει στον δανειακό της φάκελο, σύµφωνα µε το επισυναπτόµενο 
υπόδειγµα 8 (παράρτηµα IV).  
 
Η Τράπεζα δεν θα συµπεριλάβει στην προς πληρωµή επιδότησης κατάσταση ΜΕ/ΠΜΕ η 
οποία δεν έχει προσκοµίσει το ανωτέρω σχετικό παραστατικό.  
 
Εντός 10 ηµερολογιακών ηµερών από την παραλαβή της ανωτέρω κατάστασης η 
ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ δίδει εντολή στην Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) για χρέωση του τηρούµενου 
λογαριασµού του προγράµµατος στην ΤτΕ και  αντίστοιχη  πίστωση του  λογαριασµού 610 
της Τράπεζας, µε το συνολικό ποσό της επιδότησης που αναφέρεται στην ανωτέρω 
εκάστοτε εξαµηνιαία κατάσταση. Παράλληλα η ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ αποστέλλει στην Τράπεζα µε 
ηλεκτρονική µέθοδο αναλυτική κατάσταση ανά  ΜΕ/ΠΜΕ σχετικά µε το πληρωθέν 
επιδοτούµενο ποσό, σύµφωνα µε το επισυναπτόµενο υπόδειγµα 7 (παράρτηµα IV)  
 
Οι τόκοι που γεννιούνται για το χρονικό διάστηµα από το τέλος του εκάστοτε 
ηµερολογιακού  εξαµήνου µέχρι την εξόφληση τους  από την ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ, θα 
υπολογίζονται από την ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ µε το ισχύον επιτόκιο ( euribor εξαµήνου + 210 
µονάδες βάσης + 0,60%) του δανείου, θα καλύπτονται εξ ιδίων της ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ και θα 
κατατίθενται στον λογαριασµό 610 της Τράπεζας στην Τράπεζα της Ελλάδος ταυτόχρονα 
µε την πληρωµή των επιδοτούµενων τόκων.  
 
Από τον λογαριασµό 610 η Τράπεζα θα αντλεί το ποσό της επιδότησης προς εξυπηρέτηση 
των σχετικών δανειακών συµβάσεων.  
 
Ο ∆ικαιούχος θα ενηµερώνεται από την Τράπεζα (το αργότερο έως το τέλος Φεβρουαρίου)  
για το ποσό των επιδοτούµενων τόκων που καταβλήθηκαν από την ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ υπέρ της 
ΜΕ/ΠΜΕ στο αµέσως προηγούµενο ηµερολογιακό έτος, για φορολογική χρήση.   
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6. ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ  ΚΑΙ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ  ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗΣ  
 
1. Η εγγύηση και επιδότηση αρχίζει να ισχύει από την ηµεροµηνία της  εκταµίευσης του 

δανείου και την κατάθεση  της προµήθειας σε λογαριασµό της ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ 
2. Η εφ’ άπαξ εκταµίευση του δανείου πρέπει να γίνει εντός 2 µηνών από την ηµεροµηνία 

έγκρισης της εγγύησης και επιδότησης του δανείου από την ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ. Σε 
διαφορετική περίπτωση δεν παρέχεται εγγύηση και επιδότηση από την ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ   

3. Η εγγύηση και επιδότηση ισχύει για όλη τη διάρκεια του δανείου και για µέγιστο χρονικό 
διάστηµα τριών ετών.  

 
 
7. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
 
Η Αίτηση για Παροχή Εγγύησης και Επιδότησης Χρηµατοδότησης Επιχείρησης 
συµπληρώνεται  στην ηλεκτρονική φόρµα από την Τράπεζα, και συνοδεύεται υποχρεωτικά 
από την υπεύθυνη δήλωση της αιτούσας ΜΕ/ΠΜΕ, σύµφωνα µε το επισυναπτόµενο 
υπόδειγµα 1 (παράρτηµα IV),  καθώς και από τα παρακάτω δικαιολογητικά, τα οποία η 
επιχείρηση πρέπει να προσκοµίσει στην Τράπεζα: 
 
1. Έντυπο Ε3 που αφορά τις τρεις τελευταίες κλεισµένες διαχειριστικές χρήσεις                   
(βλ. ανωτέρω παραγρ. 4.1) 
 
2. Έντυπο Ε7 που αφορά την αµέσως προηγούµενη κλεισµένη διαχειριστική χρήση                   
(βλ. ανωτέρω παραγρ.4.1), στις περιπτώσεις που απαιτείται από το νόµο, ή έγγραφο 
ισοδύναµης αποδεικτικής ισχύος. 
 
3.  Βεβαίωση έναρξης εργασιών από την αρµόδια ∆ΟΥ, µε όλες τις επ’ αυτής µεταβολές  
Τα ανωτέρω δικαιολογητικά παραµένουν στον δανειακό φάκελο της ΜΕ/ΠΜΕ στην 
Τράπεζα. 
 
Παράλληλα, η Τράπεζα συµπληρώνει στην ηλεκτρονική φόρµα της  «Αίτησης για Παροχή 
Εγγύησης και Επιδότησης Χρηµατοδότησης Επιχείρησης» τα στοιχεία και τις πληροφορίες 
που ζητούνται από την ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ.  
 
Πέραν αυτών, η ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. µπορεί να ζητήσει ό,τι πρόσθετα στοιχεία και 
δικαιολογητικά κρίνει σκόπιµο, για την υποβοήθηση της διαδικασίας. 

 
 
8. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ 
 
Η προµήθεια της ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ για την παροχή της εγγύησης της ανέρχεται σε 1% επί του 
εγγυηµένου ποσού του δανείου. 
 
Η προµήθεια καταβάλλεται εφ’ άπαξ, το αργότερο την ηµεροµηνία εκταµίευσης του ποσού 
του δανείου,  απευθείας από την ΜΕ/ΠΜΕ σε τραπεζικό λογαριασµό της ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ που 
έχει ανοιχθεί σε κάθε συνεργαζόµενη Τράπεζα για το σκοπό αυτό. 
 
Σε περίπτωση πρόωρης εξόφλησης του δανείου, καταγγελίας, υπαναχώρησης, κλπ η 
προµήθεια δεν επιστρέφεται.  
 
Σηµειώνεται ότι οι προµήθειες της ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ δεν επιβαρύνονται µε ΦΠΑ (περίπτωση κδ 
της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του κώδικα ΦΠΑ, Ν. 2859/2000). 
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9. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗ 
 
Αιτήσεις µπορούν να υποβάλλονται από τις ΜΕ/ΠΜΕ  στις συνεργαζόµενες Τράπεζες,  
µετά την ηµεροµηνία προδηµοσίευσης του προγράµµατος για την εγγύηση και επιδότηση 
επιτοκίου δανείων κεφαλαίου κίνησης µικρών και πολύ µικρών επιχειρήσεων(12/12/2008). 
 
 
10. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ∆ΑΝΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
 
Η πορεία των δανειακών συµβάσεων παρακολουθείται από την Τράπεζα, σύµφωνα µε τις 
εσωτερικές διαδικασίες της. 
 
Παράλληλα, η ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε., παρακολουθεί την πορεία των συµβάσεων που εντάσσονται 
στο πρόγραµµα και την τήρηση των υποχρεώσεων εξυπηρέτησής τους εκ µέρους των 
Τελικών Αποδεκτών διενεργώντας δειγµατοληπτικούς ελέγχους στα στοιχεία των φακέλων 
των συµβάσεων αλλά και στις ίδιες τις επιχειρήσεις, σχετικά µε το Πρόγραµµα. 
 
Επίσης, η ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ παρακολουθεί ότι η εκροή των ποσών της επιδότησης, γίνεται 
αποκλειστικά και µόνο για την εξυπηρέτηση των ενταγµένων συµβάσεων. 
 
Τέλος, η ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ παρακολουθεί το ακαθάριστο ισοδύναµο επιχορήγησης ανά 
δανειακή σύµβαση, το οποίο συντίθεται από τα παρακάτω: 
Α) Επιδότηση επιτοκίου δανεισµού 
Β) Καταβολή της εισφοράς του Ν.128/75 
Γ) ∆ιαφορά προµήθειας σε σχέση ,µε τη θεσµικά οριζόµενη 
∆) Εγγύηση για το 80% του δανείου 
Ε) Έλλειψη εγγυήσεων για το υπόλοιπο του δανείου. 
 
 
11. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
 
Α) Οι επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο Πρόγραµµα πρέπει να τηρούν τους όρους και τις 
προϋποθέσεις που θέτει ο παρών Οδηγός Εφαρµογής του προγράµµατος, τις 
υποχρεώσεις που προκύπτουν από την δανειακή σύµβαση καθώς και από την  πράξη 
εγγύησης και επιδότησης  και να διασφαλίζουν ότι τα δηλούµενα στοιχεία είναι ακριβή και 
αληθή.  
 
Σε περίπτωση ψευδούς δηλώσεως, η επιχείρηση υποχρεούται στην έντοκη επιστροφή του 
συνόλου της καταβληθείσας επιδότησης και τυχόν καταβληθείσας εγγύησης  (µε  επιτόκιο 
ίσο µε αυτό των µεσοµακροπρόθεσµων οµολόγων ελληνικού δηµοσίου της έκδοσης  που 
προηγείται της ηµεροµηνίας επιστροφής), σύµφωνα µε τον Κώδικα Είσπραξης ∆ηµοσίων 
Εσόδων (ΚΕ∆Ε). 
 
Β) Οι επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο Πρόγραµµα, πρέπει να τηρούν τις υποχρεώσεις 
που προκύπτουν από την δανειακή σύµβαση και της  σχετικής µε αυτήν πράξης εγγύησης 
και  επιδότησης. Σε αντίθετη περίπτωση, παύει να ισχύει η επιδότηση. Αναλυτικότερα: σε 
περίπτωση που καταγγελθεί η σύµβαση από την Τράπεζα λόγω µη τήρησης των 
υποχρεώσεων εξυπηρέτησής της εκ µέρους της επιχείρησης παύει να ισχύει η επιδότηση.  

 
Στην περίπτωση που γίνει  πρόωρη αποπληρωµή του δανείου από την επιχείρηση, τότε η 
ΤΕΜΠΜΕ  ΑΕ καταβάλλει επιδότηση ίση µε τους προκύψαντες µέχρι την πρόωρη 
αποπληρωµή τόκους. Συνεπώς, δεν καταβάλλονται οι τόκοι που θα προέκυπταν σε 
περίπτωση κανονικής εξόφλησης του δανείου.   
 
Γ) Όποτε ζητηθεί, οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να υποβάλλουν στοιχεία για άλλα 
επιδοτούµενα προγράµµατα στα οποία έχουν ενταχθεί, µε σκοπό την εξέταση της 
σώρευσης ενισχύσεων de minimis ή/και τη σώρευση ενισχύσεων de minimis και άλλων 
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κρατικών ενισχύσεων, συµπληρώνοντας τα αντίστοιχα πεδία της ηλεκτρονικής φόρµας της 
Αίτησης για Παροχή Εγγύησης και Επιδότησης Χρηµατοδότησης Επιχείρησης καθώς και 
της υπεύθυνης δήλωσης της ΜΕ/ΠΜΕ. 
 
∆) Στην περίπτωση ελέγχου από την ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. ή άλλα αρµόδια Εθνικά ή Κοινοτικά 
όργανα, οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να διευκολύνουν το έργο των οµάδων ελέγχου και να 
παράσχουν τα σχετικά ζητούµενα στοιχεία.  
 
 
12.  ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΣΤΑΣΗ ∆ΙΖΗΣΕΩΣ 
 
Το παρόν πρόγραµµα υλοποιείται στο πλαίσιο πρόσθετης εξαίρεσης του κανόνα άσκησης 
ένστασης διζήσεως, και προστίθεται στις προβλεπόµενες εξαιρέσεις της ενότητας VI  του 
Κανονισµού Παροχής Εγγυήσεων της ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ υπ’ αριθµ 12882/867/25.07.03(ΦΕΚ Β 
1065/31.07.03) όπως ισχύει σήµερα και του Ν.3728/2008. 
 
Ορίζεται διάστηµα 180 ηµερών συνεχούς ληξιπροθεσµίας από οποιαδήποτε αιτία                  
(ήτοι κεφάλαιο, τόκοι υπερηµερίας, έξοδα κλπ), µετά την παρέλευση του οποίου η 
Τράπεζα δύναται και οφείλει να καταγγείλει τη δανειακή σύµβαση. 
 
Σε περίπτωση αποδεδειγµένης και δηλωµένης πλήρους αδυναµίας (καταβολής 
οιουδήποτε ποσού) της ΜΕ/ΠΜΕ, η οποία συγχρόνως έχει διακόψει πλήρως τη λειτουργία 
της, δύναται η Τράπεζα να καταγγείλει τη δανειακή σύµβαση µετά τη συµπλήρωση 90  
ηµερών συνεχούς ληξιπροθεσµίας.  
 
Μετά το ως άνω διάστηµα σε περίπτωση καταβολής οποιουδήποτε ποσού εκ µέρους της 
επιχείρησης, το ποσό αυτό αφαιρείται από το ποσό του δανείου. Σε περίπτωση 
καθυστέρησης, η τράπεζα, µε ποινή υπαναχώρησης, υποχρεούται να ενηµερώνει την 
ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ για την καθυστέρηση, το αργότερο έως την 20η ήµέρα του εποµένου 
ηµερολογιακού µήνα για τις καθυστερήσεις του αµέσως προηγούµενου µήνα.  
 
 Η τράπεζα σε συνέχεια της προαναφερόµενης συνεχούς ληξιπροθεσµίας αποστέλλει στην 
ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ την καταγγελία / κατάπτωση, σύµφωνα µε το επισυναπτόµενο υπόδειγµα 9 
(παράρτηµα IV), στο οποίο θα αναγράφεται το τελικώς οφειλόµενο ποσό και θα 
συνυποβάλλονται ως συνηµµένα τα ακόλουθα:  
 
α) αντίγραφο κίνησης δανειακού λογαριασµού 
β) αντίγραφο σύµβασης δανείου και τυχόν τροποποιήσεων αυτής 
γ) αντίγραφα αποδεικτικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας που καλύπτουν 

την ηµεροµηνία εκταµίευσης 
δ) αντίγραφα Ε3 της τριετίας που προηγείται της υποβολής της αίτησης & Ε7 της 

τελευταίας κλεισµένης διαχειριστικής χρήσεως που προηγείται της υποβολής της 
αίτησης καθώς και Ε7 (εφόσον υφίσταται) της κλεισµένης διαχειριστικής χρήσεως που 
προηγείται της καταγγελίας της αίτησης,  

ε) αντίγραφα στοιχείων σώρευσης (αποφάσεις ένταξης της ΜΕ/ΠΜΕ - εφόσον υφίσταται 
σώρευση), µε σκοπό την εξέταση της σώρευσης ενισχύσεων de minimis ή/και τη 
σώρευση ενισχύσεων de minimis και άλλων κρατικών ενισχύσεων, όπως αυτά 
δηλώνονται στην υπεύθυνη δήλωση της ΜΕ/ΠΜΕ 

στ) αντίγραφα που αποδεικνύουν τα λοιπά στοιχεία της υπεύθυνης δήλωσης που  
      υποβάλλεται 
ζ) αντίγραφο βεβαίωσης έναρξης εργασιών της αρµόδιας ∆ΟΥ και τυχόν µεταβολές αυτής  
η) αντίγραφο καταγγελίας και έκθεσης επίδοσης στην ΜΕ/ΠΜΕ 
  
Μετά την παραλαβή από την ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ, συµπληρωµένου ορθά του εντύπου της 
καταγγελίας που θα συνοδεύεται µε όλα τα ως άνω συνηµµένα, η ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ θα 
καταβάλλει στην τράπεζα το ποσό της εγγύησης εντός προθεσµίας δύο µηνών. Όταν 
καταβληθεί το ποσό της εγγύησης, ο σχετικός φάκελος και η σχετική απόφαση του 
αρµοδίου οργάνου της ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ, διαβιβάζεται στην αρµόδια ∆ΟΥ που υπάγεται η 
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επιχείρηση, προκειµένου να εισπραχθεί κατά Κ.Ε.∆.Ε. Με Κοινή Υπουργική Απόφαση των 
Υπουργών Οικονοµίας –Οικονοµικών και Ανάπτυξης, κατόπιν εισήγησης της ΤΕΜΠΜΕ 
ΑΕ, εξαιρούνται από την παραπάνω διαδικασία περιπτώσεις ανυπαίτιας αδυναµίας 
πληρωµής από τη ΜΕ/ΠΜΕ. Με την ίδια απόφαση, καθορίζεται ο τρόπος αντιµετώπισης 
των περιπτώσεων αυτών.  
 
Η απόφαση του ∆Σ της ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ αποτελεί νόµιµο τίτλο εισπράξεως και περιέχει  
τουλάχιστον: 
α) Το ονοµατεπώνυµο ή την επωνυµία της υπόχρεης ΜΕ/ΠΜΕ   
β) Τον Αριθµό Φορολογικού Μητρώου και την ∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία (∆.Ο.Υ.) 

στην οποία υπάγεται η υπόχρεη ΜΕ/ΠΜΕ και  
γ) Το ακριβές ποσό είσπραξης,  

 
Η απόφαση αυτή αποστέλλεται για βεβαίωση στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. της υπόχρεης 
ΜΕ/ΠΜΕ, και εισπράττεται κατά τις διατάξεις περί εισπράξεως δηµοσίων εσόδων. 
 
Η ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ πέραν του γενικού δικαιώµατος ελέγχου, µέσω ειδικού τµήµατος θα 
παρακολουθεί τις περιπτώσεις εµπλοκών και καταγγελιών / καταπτώσεων.  
 
Όταν το ποσοστό καταγγελίας / κατάπτωσης είναι άνω του 7% ανά τράπεζα, η ΤΕΜΠΜΕ 
ΑΕ διατηρεί το δικαίωµα διακοπής εφεξής της συνεργασίας. 
 
Για τα υφιστάµενα δάνεια, θεµελιώνεται  δικαίωµα υπαναχώρησης από εφεξής καταγγελίες 
πέραν του 5% των µελλοντικών καταπτώσεων. 
 
Τη συγκεκριµένη στιγµή για να µπορεί η ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ να θεµελιώσει το δικαίωµα αυτό, θα 
πρέπει το σωρευτικό ποσοστό των καταπτώσεων της συγκεκριµένης τράπεζας να ξεπερνά  
κατά 30% του συνολικού  ποσοστού  καταπτώσεων όλων των τραπεζών. 
 
Τα ως άνω ποσοστά εκφράζονται ως ο λόγος των συνολικών ποσών των καταπτώσεων   
προς τα αρχικά ποσά των εν ενεργεία εγγυήσεων, την δεδοµένη χρονική στιγµή. 
 
Τονίζεται ότι θα λαµβάνεται υπόψη η γενικότερη οικονοµική κατάσταση  καθώς και  οι 
τρέχουσες τοπικές και περιφερειακές συνθήκες.  
 
 
13. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. – ΤΡΑΠΕΖΩΝ  
 
Για την υλοποίηση της πράξης είναι απαραίτητη η συνεργασία µεταξύ ΤΕΜΠΜΕ –
Τραπεζών και η σύναψη σχετικών συµβάσεων που να εγγυώνται τους τρόπους λειτουργίας 
της συνεργασίας αυτής. 
 
Στο πλαίσιο της συνεργασίας αυτής, οι Τράπεζες, θα παρέχουν στην ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. κάθε 
απαραίτητο στοιχείο για την παρακολούθηση της πορείας της Πράξης. 
 
Οι τράπεζες, υποχρεούνται στην τήρηση των φακέλων των δανείων που εγγυοδοτήθηκαν 
και επιδοτήθηκαν µέχρι την ολοκλήρωση των συµβάσεων τους και των υποχρεώσεων που 
απορρέουν από αυτές. 
 
Η ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. τηρεί τα στοιχεία που αφορούν τις ενισχύσεις που παρασχέθηκαν για 
δέκα έτη µετά την παροχή της τελευταίας µεµονωµένης ενίσχυσης. 
 
Λοιπές λεπτοµέρειες που αφορούν τον τρόπο παροχής Eγγύησης και Eπιδότησης ∆ανείων 
Κεφαλαίου Κίνησης Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων, θα καθοριστούν µε σχετική 
σύµβαση συνεργασίας µεταξύ ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ και Τραπεζών, τηρουµένων πάντοτε των όρων 
του παρόντος οδηγού του Προγράµµατος «Εγγύηση και Επιδότηση Επιτοκίου ∆ανείων 
Κεφαλαίου Κίνησης Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων». 
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14. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ 
 
Για πληροφορίες οι επιχειρήσεις µπορούν να απευθύνονται: 
− Στην ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε., Λ. Αµαλίας 26 Αθήνα 105 57, τηλ. 210 3311201-4,  
      E-mail: info@tempme.gr, www.tempme.gr 
− Στο γραφείο πληροφόρησης του ΕΠΑΝ ΙΙ τηλ. 801 11 36 300, www.antagonistikotita.gr 
− Στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης (www.ypan.gr ή www.ggb.gr,) 

http://www.ypan.gr/
http://www.antagonistikotita.gr/
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Παράρτηµα I :ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ 

 
Το Ταµείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων είναι µία ανώνυµη εταιρεία της 
οποίας το µετοχικό κεφάλαιο (ύψους 240 εκ. ευρώ) έχει συγχρηµατοδοτηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση/ΕΤΠΑ (67%) και το Ελληνικό ∆ηµόσιο (33%).  Η Πράξη «Ίδρυση και 
λειτουργία της ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ» (2.10.1) εντάχθηκε στο Γ΄ ΚΠΣ το 2003.    
 
Αποστολή της εταιρίας είναι η διευκόλυνση της πρόσβασης στο χρηµατοπιστωτικό και 
χρηµατοοικονοµικό σύστηµα της χώρας µας των Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (ΜΕ), 
παρέχοντας εγγυήσεις και αντεγγυήσεις υπέρ αυτών και επιδοτώντας το κόστος δανεισµού, 
αναλαµβάνοντας έτσι την κάλυψη µεγάλου µέρους των οικονοµικών και εµπορικών κινδύνων 
τους.  Επίσης, δύναται να διαχειρίζεται και να υλοποιεί προγράµµατα που χρηµατοδοτούνται 
από τον Κρατικό Προϋπολογισµό ή το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων (Π∆Ε), κοινοτικά ή 
διακρατικά προγράµµατα, Προγράµµατα Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης ή άλλα παρεµφερή 
προγράµµατα ή χρηµατοδοτικά µέσα.  Οι ενισχύσεις που παρέχονται από την ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ 
υπόκεινται στους Κανονισµούς ΕΚ 69/2001 και 1998/2006,  περί ενισχύσεων ήσσονος 
σηµασίας (de minimis).  
 
Με γνώµονα την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών ΜΕ/ΠΜΕ στο πλαίσιο του 
Γενικού Στρατηγικού Στόχου του ΕΠΑΝ για την περίοδο 2000-2006, βασικές επιδιώξεις της 
εταιρίας είναι : 
•         Η υποστήριξη, νεοϊδρυόµενων και υφιστάµενων, υγιών, βιώσιµων και ελπιδοφόρων Μικρών 

και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων, όλων των κλάδων και τοµέων της οικονοµίας, σε όλα τα 
στάδια του επιχειρηµατικού κύκλου  

•         Η υποστήριξη των επιχειρήσεων που έχουν δυσκολία ή αδυναµία πρόσβασης στην 
χρηµατοδότηση  

•         Η υποστήριξη δραστηριοτήτων µε υψηλότερο, του µέσου όρου της αγοράς, κίνδυνο και 
κάλυψη, κυρίως, µεσοµακροπρόθεσµων οικονοµικών κινδύνων  

 
Επίσης, σε ότι αφορά τις βασικές στρατηγικές κατευθύνσεις της ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ αυτές 
αποσκοπούν: 

• στην δηµιουργία ορθολογικής διασποράς των κινδύνων (ανά µέγεθος, ανά τράπεζα, ανά 
περιφέρεια, ανά διάρκεια, ανά ΜΕ) µε σκοπό την κοινωνικοοικονοµική ανάπτυξη και τον 
περιορισµό των οικονοµικών και περιφερειακών ανισοτήτων  

• στον επιµερισµό του κινδύνου µεταξύ της ΜΕ και ΠΜΕ, των χρηµατοπιστωτικών 
ιδρυµάτων και της ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ (loss sharing principle).  

• στην προώθηση συνεργασιών µε παρεµφερή συστήµατα (Ευρωπαϊκή ΄Ενωση, 
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, Ευρωπαϊκό Ταµείο Επενδύσεων κ.λπ.) µε σκοπό 
την απορρόφηση σχετικών προγραµµάτων και την εισαγωγή ειδικής τεχνογνωσίας.  

• στην µείωση του συνολικού κόστους δανεισµού  
• στην συγκράτηση των καταπτώσεων των εγγυήσεων σε χαµηλά επίπεδα, µε σκοπό την 

αποφυγή αποµείωσης του αρχικού µετοχικού κεφαλαίου της  
 
∆ΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΦΕΛΗ 
Για την επίτευξη των στόχων η ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ ανέπτυξε προγράµµατα εγγυοδοσίας 
προσαρµοσµένα στις ανάγκες των Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων, µε δυνατότητα 
αντεγγύησης από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Επενδύσεων, στο πλαίσιο του Πολυετούς 
Προγράµµατος της ΕΕ για την Επιχείρηση και το Επιχειρείν (2001-2006). 
 
Η ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ επίσης από το Σεπτέµβριο του 2006 διαχειρίστηκε και υλοποίησε την Πράξη 
2.10.2 του ΕΠΑΝ που αφορούσε στην επιδότηση του κόστους των εγγυηµένων από την 
ΤΕΜΠΜΕ επενδυτικών δανείων και χρηµατοδοτικών µισθώσεων (Leasing). 
 
Από την έναρξη της ∆ράσης 2.10.2 έως την 30-09-08 η ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ δέχτηκε 3740 αιτήσεις για 
εγγυηµένα και επιδοτούµενα δάνεια / χρηµατοδοτικές µισθώσεις. Αποτέλεσµα της έντονης 
ζήτησης είναι να απορροφηθεί πλήρως ο αρχικός προϋπολογισµός (€20 εκατ.) της δράσης 
2.10.2 και να αποφασιστεί ο τριπλασιασµός του προϋπολογισµού έως το τέλος του 2008 (από 
€20 εκατ. σε €56 εκατ.). 
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Το Ταµείο Εγγυοδοσίας έχει στελεχωθεί στο µεγαλύτερο ποσοστό από άτοµα ανώτατου 
µορφωτικού επιπέδου που έχουν αποκτήσει ειδική τεχνογνωσία για το σύστηµα εγγυοδοσίας. 
Παράλληλα, η εταιρεία διαθέτει την κατάλληλη υλικοτεχνική υποδοµή καθώς και άρτια 
µηχανογραφική οργάνωση για την οικονοµική διαχείριση των ανωτέρω δράσεων και εν γένει 
παρακολούθηση του φυσικού αντικειµένου, µε αποτέλεσµα να µπορεί να ανταποκριθεί σε ένα 
πολύ µεγάλο όγκο δραστηριοτήτων και αιτηµάτων σε καθηµερινή βάση και να συνεργάζεται µε 
29 Τράπεζες, ήτοι 18 Εµπορικές και 11 Συνεταιριστικές καθώς και µε 8 εταιρείες Leasing.  Το 
Ταµείο Εγγυοδοσίας έχει αναπτύξει ένα ολοκληρωµένο και αντικειµενικό σύστηµα αξιολόγησης 
των αιτηµάτων καθώς επίσης και παρακολούθησης των εγγυήσεων.   
 
Τα οφέλη των δράσεων που υλοποίησε το ΤΕΜΠΜΕ στο πλαίσιο του ΕΠΑΝ 2000-2006 
διαχύθηκαν στο σύνολο της οικονοµίας.  
Συγκεκριµένα: 
 
Για τις επιχειρήσεις τα οφέλη ήταν: 

 ευκολότερη πρόσβαση στο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα όλων σχεδόν των κλάδων και σε 
όλα τα στάδια του επιχειρηµατικού κύκλου  

 δραστική µείωση της τελικής επιβάρυνσης (συνδυασµός επιτοκίων και εξασφαλίσεων) 
λόγω της απαγόρευσης υποθήκης ή προσηµείωσης της µόνιµης και µοναδικής κατοικίας 
του επιχειρηµατία και της λήψης εµπράγµατων εξασφαλίσεων σε ποσοστό έως 75% του 
ύψους του δανείου  

 δραστική µείωση του συνολικού κόστους δανεισµού µε αποτέλεσµα τα εγγυηµένα και 
επιδοτούµενα από την ΤΕΜΠΜΕ δάνεια να αποτελούν ελκυστικότατα προϊόντα στην 
ελληνική αγορά.   

 δηµιουργία και υποβοήθηση δυναµικών, ελπιδοφόρων και βιώσιµων επιχειρήσεων  
 περιορισµό τοκογλυφίας και παραοικονοµίας  

 
Για το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα: 

         µείωση του αναλαµβανόµενου κινδύνου 
         στάθµιση µε χαµηλό συντελεστή των απαιτήσεών τους µε την εγγύηση ΤΕΜΠΜΕ 
         δηµιουργία χαρτοφυλακίου µε νέες επιχειρήσεις  

 
Για το δηµόσιο: 

 εισροή και απορρόφηση κοινοτικών κονδυλίων  
 δηµιουργία σηµαντικού πολλαπλασιαστικού αποτελέσµατος (µόχλευση > 50)  
 διατήρηση υφιστάµενων και αύξηση της απασχόλησης σε όλη την επικράτεια  
 περιορισµός της παραοικονοµίας, διεύρυνση της φορολογικής βάσης και αύξηση 

δηµόσιων εσόδων.  
 
 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 
Πορεία Αιτήσεων και Παραγωγή Εγγυήσεων 

 30.09.08 31.12.07 31.12.06 31.12.05 31.12.04
Αιτήσεις 7555 6598 4189 2566 460 
Εγκεκριµένες Εγγυήσεις 
(αρχικές) 

4543 4008 2713 1801 253 

Αξία Εγκεκρ. Εγγυήσεων (σε 
εκατ. €) 

216,3 171,9 83,9 40,4 5,6 

 



 
 
 
 
•       Οι εγγυήσεις στο πλαίσιο του ΕΠΑΝ 2000-6 δόθηκαν κυρίως σε πολύ µικρές επιχειρήσεις µε 

κριτήρια τον αριθµό των απασχολουµένων και τον ετήσιο κύκλο εργασιών. Το 90,4% αυτών 
αφορά επιχειρήσεις που απασχολούν έως 9 άτοµα. 

•      Το µεγαλύτερο ποσοστό εγκεκριµένων εγγυήσεων τόσο σε αξία όσο και σε αριθµό διασπάται 
σε ένα µεγάλο αριθµό περιφερειών, εκτός της περιφέρειας Αττικής. 

 
         Οι ατοµικές επιχειρήσεις κατέχουν το µεγαλύτερο µερίδιο των εγκεκριµένων εγγυήσεων. 

 
•       Κατανοµή των εγγυήσεων σε όλους τους κλάδους (εµπόριο 32%, µεταποίηση 27,5% κτλ)  
 
•         Ένα µεγάλο ποσοστό των εγγυήσεων (64,2% του συνόλου σε αξία) είναι µακροπρόθεσµου 

χαρακτήρα (διάρκεια πάνω από 5 έτη).  
 
•       Οι θέσεις εργασίας που θα διατηρηθούν ή θα δηµιουργηθούν, µε βάση τα εγγυηµένα δάνεια 

της ΤΕΜΠΜΕ έως 31.12.2007 προβλέπεται να προσεγγίσουν τον αριθµό 8.500, εκ των 
οποίων εκτιµάται ότι περίπου 2.500 είναι νέες θέσεις εργασίας 

 
•   Τέλος, σε ότι αφορά τη διασπορά των κινδύνων στο χρηµατοπιστωτικό και χρηµατοδοτικό 
σύστηµα αξίζει να τονιστεί ότι το 91,7% και 4,1% του συνόλου των εγγυήσεων σε αξία έχει 
δοθεί σε 16 Εµπορικές Τράπεζες και 9 Συνεταιριστικές Τράπεζες αντίστοιχα, ενώ 8 εταιρείες 
Leasing κατέχουν µερίδιο 4,2% της αγοράς εγγυήσεων. 

 
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι σε µικρό χρονικό διάστηµα η ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ έχει καταφέρει να 
βάλει το στίγµα της στην ελληνική αγορά υποστηρίζοντας χιλιάδες µικρές και πολύ µικρές 
επιχειρήσεις και µάλιστα κρατώντας ίσες αποστάσεις και δίνοντας ίσες ευκαιρίες σε όλους τους 
δυνητικούς πελάτες της (ΜΕ και τράπεζες). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II : ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. 
 
Έχουν υπογραφεί για τις ανάγκες της δράσης ’’Εγγύηση και Επιδότηση Επιτοκίου ∆ανείων 
Κεφαλαίου Κίνησης Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων’’, συµβάσεις συνεργασίας µεταξύ 
της ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ και των κάτωθι Τραπεζών: 
 
ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ  
 
1. Αγροτική Τράπεζα 
2. Γενική Τράπεζα 
3.  Τράπεζα Πειραιώς 
4. Τράπεζα Αττικής 
5. Εµπορική Τράπεζα 
6. Millenium 
7. Πανελλήνια Τράπεζα 
8. Proton Bank 
9. Marfin Egnatia Bank 
10. Ελληνική Τράπεζα 
11. Probank 
12. Alpha Bank 
13. Τράπεζα Κύπρου 
14. EFG Eurobank Ergasias SA 
15. Εθνική Τράπεζα 
16. Citibank 
17. Aspis Bank 
18. First Business Bank 
19. Bank Kedr 
 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ  
 
1. Αχαϊκή Συνεταιριστική Τράπεζα 
2. Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα 
3.  Συνεταιριστική Τράπεζα ∆ωδεκανήσου  
4. Συνεταιριστική Τράπεζα Έβρου 
5. Συνεταιριστική Τράπεζα Ευβοίας 
6. Συνεταιριστική Τράπεζα Ιωαννίνων  
7. Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας  
8. Συνεταιριστική Τράπεζα Κορινθίας  
9. Συνεταιριστική Τράπεζα Λαµίας 
10. Συνεταιριστική Τράπεζα Λέσβου-Λήµνου 
11. Συνεταιριστική Τράπεζα Ν. Κοζάνης 
12. Συνεταιριστική Τράπεζα Ν. Πιερίας 
13. Συνεταιριστική Τράπεζα Ν. Τρικάλων 
14. Συνεταιριστική Τράπεζα Σερρών 
15. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων 
16. Συνεταιριστική Τράπεζα ∆ράµας  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III : «ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΜΕΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ» 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 

προβλεπόµενος στο άρθρο 32 της συνθήκης 
(1) 

Κλάση της 
ονοµατολογίας των 

Βρυξελλών 

(2) 
Περιγραφή εµπορευµάτων 

Κεφάλαιο 1 Ζώα ζώντα 
Κεφάλαιο 2 Κρέατα και βρώσιµα παραπροϊόντα σφαγίων 
Κεφάλαιο 3 Ιχθείς, µαλακόστρακα και µαλάκια 
Κεφάλαιο 4 Γάλα και προϊόντα γαλακτοκοµίας. Ωά πτηνών. Μέλι φυσικόν 
Κεφάλαιο 5    
05.04 Έντερα, κύστεις και στόµαχοι ζώων, ολόκληρα ή εις τεµάχια, πλην των 

εξ ιχθύων τοιούτων 
05.15 Προϊόντα ζωικής προελεύσεως, µη αλλαχού κατονοµαζόµενα ή 

περιλαµβανόµενα. Μη ζώντα ζώα των κεφαλαίων 1 και 3, ακατάλληλα 
διά την ανθρώπινη κατανάλωση 

Κεφάλαιο 6 Φυτά ζώντα και προϊόντα ανθοκοµίας 
Κεφάλαιο 7 Λαχανικά, φυτά, ρίζαι και κόνδυλοι, άπαντα εδώδιµα 
Κεφάλαιο 8 Καρποί και οπώραι εδώδιµοι. Φλοιοί εσπεριδοειδών και πεπόνων 
Κεφάλαιο 9 Καφές, τέιον και αρτύµατα (µπαχαρικά), εξαιρέσει του µατέ (κλάσις 

0903) 
Κεφάλαιο 10 ∆ηµητριακά 
Κεφάλαιο 11 Προϊόντα αλευροποιίας, βύνη, άµυλα, γλουτένη, ινουλίνη 
Κεφάλαιο 12 Σπέρµατα και καρποί ελαιώδεις. Σπέρµατα, σπόροι σποράς και 

διάφοροι καρποί. Βιοµηχανικά και φαρµακευτικά φυτά. Άχυρα και 
χορτονοµαί 

Κεφάλαιο 13    
ex13.03 Πηκτίνη 
Κεφάλαιο 15    
15.01 Λίπος χοίρειον υπό την ονοµασίαν "saindoux" και λοιπά χοίρεια λίπη, 

λαµβανόµενα διά πιέσεως ή τήξεως. Λίπη πουλερικών λαµβανόµενα διά 
πιέσεως ή τήξεως 

15.02 Λίπη βοοειδών, προβατοειδών και αιγοειδών, ακατέργαστα ή 
τετηγµένα, περιλαµβανοµένων και των λιπών των λεγοµένων πρώτης 
εκθλίψεως 

15.03 Στεατίνη, ελαιοστεατίνη, έλαιον του υπό την ονοµασία "saindoux" 
χοιρείου λίπους και ελαιοµαργαρίνη, άνευ προσθήκης 
γαλακτοµατοποιών ουσιών, άνευ αναµείξεως ή παρασκευής τινός 

15.04 Λίπη και έλαια ιχθύων και θαλασσίων θηλαστικών, έστω και 
εξηυγενισµένα 

15.07 Έλαια φυσικά µόνιµα, ρευστά ή αλοιφώδη, ακαθάριστα κεκαθαρµένα ή 
εξηυγενισµένα 

15.12 Έλαια και λίπη ζωικά ή φυτικά υδρογονωµένα, έστω και 
εξηυγενισµένα, αλλ' ουχί περαιτέρω επεξειργασµένα 
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15.13 Μαργαρίνη, αποµίµησις χοιρείου λίπους (simili saindoux) και έτερα 
βρώσιµα λίπη παρεσκευασµένα 

15.17 Υπολείµµατα προκύπτοντα εκ της επεξεργασίας των λιπαρών ουσιών ή 
των ζωικών ή φυτικών κηρών 

Κεφάλαιο 16 Παρασκευάσµατα κρεάτων, ιχθύων, µαλακοστράκων και µαλακίων 
Κεφάλαιο 17    
17.01 Σάκχαρις τεύτλων και σακχαροκαλάµου, εις στερεάν κατάστασιν 
17.02 Έτερα σάκχαρα, σιρόπια. Υποκατάστατα του µέλιτος, έστω και 

µεµειγµένα µετά φυσικού µέλιτος. Σάκχαρα και µελάσσαι κεκαυµέναι 
17.03 Μελάσσαι, έστω και αποχρωµατισµέναι 
17.05(1) Σάκχαρα, σιρόπια και µελάσσαι, άπαντα αρωµατισµένα ή τεχνικώς 

κεχρωσµένα (περιλαµβανοµένης και της δια βανίλλης ή βανιλλίνης 
αρωµατισµένης σακχάρεως), εξαιρουµένων των χυµών οπωρών µετά 
προσθήκης σακχάρεως εις πάσαν αναλογίαν 

Κεφάλαιο 18    
18.01 Κακάον εις βαλάνους και θραύσµατα βαλάνων, ακατέργαστα ή 

πεφρυγµένα 
18.02 Κελύφη, φλοιοί, µεµβράναι και απορρίµµατα κακάου 
Κεφάλαιο 20 Παρασκευάσµατα οσπρίων, λαχανικών, οπωρών και ετέρων φυτών ή 

µερών φυτών 
Κεφάλαιο 22    
22.04 Γλεύκος σταφυλών, µερικώς ζυµωθέν, έστω και αν η ζύµωσις ανεστάλη 

καθ' οιονδήποτε έτερον τρόπον, εξαιρέσει της διά προσθήκης 
οινοπνεύµατος 

22.05 Οίνοι εκ νωπών σταφυλών. Γλεύκος εκ νωπών σταφυλών, ούτινος η 
ζύµωσις ανεστάλη τη προσθήκη οινοπνεύµατος (περιλαµβανοµένων και 
των µιστελίων) 

22.07 Μηλίτης, απίτης, υδρόµελι και έτερα ποτά προερχόµενα εκ ζυµώσεως 
ex22.08(1) 
ex22.09(1) 

Αιθυλική αλκοόλη, µετουσιωµένη ή µη, οιουδήποτε αλκοολοµετρικού 
τίτλου, λαµβανόµενη από γεωργικά προϊόντα περιλαµβανόµενα στο 
παράρτηµα Ι της συνθήκης, εξαιρουµένων των αποσταγµάτων, 
ηδύποτων και ετέρων οινοπνευµατωδών ποτών, συνθέτων 
αλκοολούχων παρασκευασµάτων (καλουµένων συµπεπυκνωµένων 
εκχυλισµάτων) δια την παρασκευή ποτών 

ex22.10(1) Όξος εδώδιµον και υποκατάστατα αυτού εδώδιµα 
Κεφάλαιο 23 Υπολείµµατα και απορρίµµατα των βιοµηχανιών ειδών διατροφής. 

Τροφαί παρεσκευασµέναι δια ζώα 
Κεφάλαιο 24    
24.01 Καπνός ακατέργαστος ή µη βιοµηχανοποιηµένος. Απορρίµµατα καπνού
Κεφάλαιο 45    
45.01 Φελλός, φυσικός ακατέργαστος και απορρίµµατα φελλού. Φελλός εις 

θραύσµατα, κόκκους ή κόνιν 
Κεφάλαιο 54    
54.01 Λίνον, ακατέργαστον, µουσκευµένον, αποφλοιωµένον, κτενισµένον ή 

άλλως πως κατειργασµένον, µη όµως νηµατοποιηµένον. Στυπία και 
απορρίµµατα (περιλαµβανοµένου και του εκ της ξάνσεως νηµάτων, 
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υφασµάτων ή ρακών προερχοµένου λίνου) 
Κεφάλαιο 57    
57.01 Κάνναβις, (Cannabis, sativa) ακατέργαστος, µουσκευµένη, 

αποφλοιωµένη, κτενισµένη ή άλλως κατειργασµένη, αλλά µη 
νηµατοποιηµένη. Στυπία και απορρίµµατα καννάβεως 
(περιλαµβανοµένων και των προερχοµένων εκ της ξάνσεως νηµάτων, 
υφασµάτων ή ρακών) 

(1)     Κλάση που προστέθηκε από το άρθρο 1 του κανονισµού αριθ. 7α του Συµβουλίου της 
Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας, της 18ης ∆εκεµβρίου 1959 (ΕΕ 7 της 30.1.1961, 
σ. 71/61).  
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Παράρτηµα IV :    ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ 
 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 1  

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ   
ΜΕ ΑΡΧΕΙΟ ΤΥΠΟΥ XML  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

1 ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ    

2 ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ    

3 Α/Α ΑΙΤΗΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ    

4 ΗΜ. ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ    

5 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ    

6 ΤΗΛ. ΤΡΑΠΕΖΑΣ    

7 ΦΑΞ ΤΡΑΠΕΖΑΣ    

8 ΠΟΣΟ ∆ΑΝΕΙΟΥ    

9 ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ∆ΑΝΕΙΟΥ ΣΕ ΜΗΝΕΣ    

10 ΕΠΩΝΥΜΙΑ    

11 ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ    

12 ΑΦΜ    

13 ΚΩ∆. ∆OY    

14 ∆OY    

15 ΤΗΛΕΦΩΝΟ 1    

16 ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2    

17 ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ    

18 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ    

19 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ    

20 ΣΤΑΚΟ∆     

21 ΚΑ∆    

22 ΕΤΟΣ Ι∆ΡΥΣΗΣ    

23 Ο∆ΟΣ   

24 ΑΡΙΘΜΟΣ    

25 TK    

26 ΠΕΡΙΟΧΗ    

27 ΠΟΛΗ / ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ    

28 ΝΟΜΟΣ    

29 ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ DEMINIMIS ΤΩΝ 3 ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΕΤΩΝ    

30 ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ DEMINIMIS ΤΩΝ 3 ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΕΤΩΝ    

31 ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ T-3    

32 ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ T-2    

33 ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ T-1    

34 ΚΕΡ∆Η ΠΡΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ T-3    

35 ΚΕΡ∆Η ΠΡΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ T-2    

36 ΚΕΡ∆Η ΠΡΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ T-1    

37 Ε.Μ.Ε Τ-1    

38 ΕΞΟΥΣΙΟ∆ΟΤΗΜΕΝΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ    

 Η ανωτέρω αίτηση νοµίµως υπογεγραµµένη από την Τράπεζα επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης σχετικά µε την ορθή           
µεταφορά / παράθεση  των δηλούµενων σε αυτήν στοιχείων της ΜΕ/ΠΜΕ  
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ        ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ2

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 
παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 ΠΡΟΣ  (1) ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟ∆ΟΣΙΑΣ ΜΙΚΡΩΝ & ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ 

Ο- Η Όνοµα: (2)  Επώνυµο: (2)  

Όνοµα και Επώνυµο Πατέρα:  

Όνοµα και Επώνυµο Μητέρας:  

Ηµεροµηνία γέννησης   :  

Τόπος Γέννησης:  

Αριθµός ∆ελτίου Ταυτότητας:  Τηλ.:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ.:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεοµοιοτύπου (Fax):  ∆/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδροµείου (Email) 

 

(3)Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις  , που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ, 6 του άρθρου 22 
του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 

Α. Τυγχάνω νόµιµος εκπρόσωπος της επιχείρησης                                ……………………………………………………….. 
Β. ΑΦΜ αιτούσας επιχείρησης :                                                    …………………………. 
Γ.  Κωδικός κυρίας δραστηριότητας µε τα µεγαλύτερα ακαθ.  έσοδα (ΚΑ∆) (4):   …………...……............. 
∆. Ηµεροµηνία Ίδρυσης αιτούσας επιχείρησης (5) :                                                            ……/……/…….. 
Ε. O κύκλος εργασιών της επιχείρησης µου ήταν:  
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ .../…/…… – 31/12/…… 01/01/…… – 31/12/…… 01/01/…… – 31/12/……(6) 
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ € € € 
ΣΤ. Η επιχείρηση µου έχει ενταχθεί στα παρακάτω προγράµµατα κρατικής ενίσχυσης (τελευταία 3ετία) 
 (σε περίπτωση που δεν έχει ενταχθεί σε κανένα πρόγραµµα ο πίνακας να µην συµπληρωθεί) 

ΦΟΡΕΑΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
(ΜΕΤΡΟ-∆ΡΑΣΗ) 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΝΤΑΞΗΣ 

ΕΓΚΡΙΘΕΙΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ

ΜΟΣ 

ΠΟΣΟ 
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗ

ΣΗΣ 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 
DE MINIMIS 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 
   € €  
   € €  
   € €  
Επίσης δηλώνω υπεύθυνα ότι η επιχείρηση µου δεν δραστηριοποιείται στο πρωτογενή τοµέα, σύµφωνα µε τις µη επιλέξιµες 
δραστηριότητες του οδηγού εφαρµογής και ότι κατά τις τρεις τελευταίες κλεισµένες διαχειριστικές χρήσεις είχε θετικά αποτελέσµατα 
προ αποσβέσεων. ∆ηλώνω ακόµη υπεύθυνα ότι κατά την τελευταία κλεισµένη διαχειριστική χρήση πριν την υποβολή του αιτήµατος, 
στην επιχείρηση µου απασχολούνταν λιγότεροι από 50 εργαζόµενοι, σε ετήσιες µονάδες εργασίας (ΕΜΕ) σύµφωνα µε το αντίστοιχο 
έντυπο Ε7 και ότι θα διατηρήσω τις  ΕΜΕ της προηγούµενης διαχειριστικής  χρήσεως καθ’ όλη τη διάρκεια του δανείου(7). Τέλος, 
δηλώνω υπεύθυνα ότι η επιχείρηση µου είναι ανεξάρτητη(8).          

Ηµεροµηνία:   ...../…../…….                             
Ο /Η  ∆ηλ… .      
         
(Υπογραφή & Σφραγίδα) 

 (1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόµενο πολίτη η Αρχή ή η Υπηρεσία του δηµόσιου τοµέα, που απευθύνεται η αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως. 
(3) Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά µε έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών. Εάν ο 
υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι 10  ετών. 
(4) Να συµπληρώνεται σύµφωνα µε τον κωδ. 761,  της πρώτης σελίδας, του εντύπου Ε3 της επιχείρησης. 
(5) Σε περίπτωση που η επιχείρηση έχει προέλθει από µετατροπή υφιστάµενης ΜΕ/ΠΜΕ,, να αναγράφεται το έτος ίδρυσης της αρχικής επιχείρησης. 
(6) Ως τελευταία κλεισµένη διαχειριστική χρήση λαµβάνεται  υπόψη εκείνη για την οποία η ΜΕ/ΠΜΕ έχει υποβάλει ή όφειλε να υποβάλει σχετική φορολογική δήλωση.  Μετά την 31 
Μαΐου εκάστου ηµερολογιακού έτους ως τελευταία κλεισµένη διαχειριστική χρήση λαµβάνεται υποχρεωτικά υπόψη εκείνη του αµέσως προηγουµένου ηµερολογιακού έτους 

(7) Για το διάστηµα µέχρις υποβολής του εντύπου Ε7 (κυρίως αρχές του έτους) θα ελέγχονται οι ηµέρες ασφάλισης από τις υποβληθείσες Αναλυτικές Περιοδικές ∆ηλώσεις ΙΚΑ.  

(8) ∆ηλαδή δεν ανήκει κατά ποσοστό 25% ή περισσότερο του κεφαλαίου ή των δικαιωµάτων ψήφου σε µία επιχείρηση ή από κοινού σε περισσότερες επιχειρήσεις που 
απασχολούν περισσότερους από 250 εργαζοµένους και έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών υψηλότερο των €50 εκατ. ή ετήσιο συνολικό ισολογισµό υψηλότερο των €43 εκατ.    
(9) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.



ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟ∆ΟΣΙΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΤΕΜΠΜΕ)Α.Ε. 
Λ.ΑΜΑΛΙΑΣ 26  ΑΘΗΝΑ 26,105 57 ΑΘΗΝΑ,τηλ.2103311201-4,fax:2103311207,e-mail:info@tempme.gr
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 3 ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ / ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  KΠΣ 2007-2013 «ΕΣΠΑ/ΕΠΑΝ ΙΙ» 

 ΠΡΑΞΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ & ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗΣ :  
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε:   
 
 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ
 ΕΠΩΝΥΜΙΑ: 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ: 
Ε∆ΡΑ/∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: 

 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ/FAX: 
E-MAIL:     

ΕΠΩΝΥΜΙΑ:
ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ:

 
 
 

Ε∆ΡΑ:
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ:
ΠΟΛΗ:
ΝΟΜΟΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ:
ΤΗΛΕΦΩΝΟ/FAX:
E-MAIL:ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ :  
Α.Φ.Μ: 
 
∆.Ο.Υ: ΗΜ/ΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ :    ΕΤΟΣ Ι∆ΡΥΣΗΣ/ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ: 
 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:  

 
∆ΑΝΕΙΑΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ (IBAN) :  

 
 

 

 ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ:

 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΙΣΤΩΣΗΣ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗΣ

 
ΠΟΣΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ (αριθµητικώς και ολογράφως): ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗΣ :        Euribor 6 µηνών + 2,1 + 0,6 * 

 
ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗΣ:            €                    * 
 
 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ:             80% 
 
∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ & ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗΣ:           ΜΗΝΕΣ 
 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:    €             
 

€:     
 

 
∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΠΙΣΤΩΣΗΣ  

ΜΗΝΕΣ    

ΟΡΟΙ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ : ∆ηλώνεται ότι η παρούσα ενίσχυση θεωρείται ήσσονος σηµασίας
(ΕΚ/1998/2006, L379/28-12-2006, σελ.5) και ανέρχεται σε όρο  ΑΙΕ  υς
Ακαθάριστο Ισοδύναµο Επιχορήγησης) στο ποσό των ………..  
(υπό µορφή εγγύησης   ποσό ………………… και  
 υπό µορφή επιδότησης τόκων ποσό …………………) 
 
 
 
 
* κατά την ηµεροµηνία εκταµίευσης του δανείου 

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΧΡΕΟΛΥΤΙΚΗ ∆ΟΣΗ ΜΕ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟ 
ΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΚΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟ∆Ο ΧΑΡΙΤΟΣ 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ: 
 
ΕΙ∆ΟΣ: Euribor 6 µηνών + 2,1 + 0,6  

ΣΚΟΠΟΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ :  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ  

  



 

 

Η Ανώνυµη Εταιρία µε την επωνυµία "Ταµείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων Α.Ε" (ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε.) δηλώνει ότι 
εγγυάται έναντι της Τράπεζας «…………………..» υπέρ του/της Επιχειρηµατία / Επιχείρησης µε την επωνυµία «…………. ………»  την 
κάλυψη τµήµατος της οφειλής του/της προς την Τράπεζα, που απορρέει από την υπ΄ αριθµ …….. σύµβαση πίστωσης σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στον Αστικό Κώδικα, το Ν.3066/2002 (ΦΕΚ Α'252/18-10-2002) όπως αυτός ισχύει σήµερα, την υπ' αριθµ.  ……./…/….-..-2008 
Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β' …./..-..-2008), την µεταξύ µας και της ως άνω Τράπεζας υπογραφείσα σύµβαση συνεργασίας και την 
παρούσα Πράξη Εγγύησης και Επιδότησης. Επίσης η ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ δηλώνει ότι θα καταβάλει στον ανωτέρω δηλωθέντα δανειακό 
λογαριασµό της προαναφερθείσας επιχείρησης, το ποσό της επιδότησης όπως αυτό θα διαµορφώνεται ανάλογα µε το διαµορφούµενο 
εκάστοτε επιτόκιο euribor εξαµήνου, σύµφωνα µε τα προαναφερόµενα.  
   

Λ.ΑΜΑΛΙΑΣ 26  ΑΘΗΝΑ 26,105 57 ΑΘΗΝΑ,τηλ.2103311201-4,fax:2103311207,e-mail:info@tempme.gr
ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ / ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  KΠΣ 2007-2013 «ΕΣΠΑ/ΕΠΑΝ ΙΙ» 

ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟ∆ΟΣΙΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΤΕΜΠΜΕ)Α.Ε. 

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ & ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗΣ

Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ Η ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗ ΘΑ ΙΣΧΥΣΕΙ ΑΠΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗ ΤΟΥ ∆ΑΝΕΙΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΕ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ ΚΑΙ ΕΦΟΣΟΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ:  

1. ΙΣΧΥΟΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗ ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ  

2. ΙΣΧΥΟΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗ ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ 

3. ΤΑ ΕΝΤΥΠΑ Ε3 ΤΗΣ ΤΡΙΕΤΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΗΓΕΙΤΑΙ ΤΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 

4. ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ Ε7 ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΛΕΙΣΜΕΝΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΗΓΕΙΤΑΙ ΤΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 

5. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΙΕΤΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΗΓΕΙΤΑΙ ΤΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (ΕΦΟΣΟΝ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ) 

6. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ, Η 

ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ ∆ΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ∆ΙΕΚ∆ΙΚΗΣΕΙ  ΤΟ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝ ΠΟΣΟ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΚΩ∆ΙΚΑ 

ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ. ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΥΠΑΙΤΙΑΣ Α∆ΥΝΑΜΙΑΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. 

(Σφραγίδα και υπογραφές Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε:  

(Πόλη) 

ΠΡΑΞΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ & ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗΣ

(Σφραγίδα και υπογραφές Τράπεζας )

/ /

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 3 

(Σφραγίδα και υπογραφές Επιχείρησης)



 

 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 4 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙ∆ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ∆ΑΝΕΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ 

A/A 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ 
ΠΡΑΞΗΣ 

ΕΓΓΥΗΣΗΣ & 
ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΟΦΕΙΛΗΣ 

ΠΟΣΟ 
∆ΟΣΗΣ ΧΡΕΟΛΥΣΙΟ ΤΟΚΟΣ  ΥΠΟΛΟΙΠΟ. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 
ΕΙΣΦΟΡΑ 
Ν.128/75 

ΕΠΙ∆ΟΤΟΥΜΕΝΟΣ 
ΤΟΚΟΣ 

ΕΠΙΤΟΚΙΟ 
ΕΚΤΟΚΙΣΜΟΥ 
ΕΠΟΜΕΝΗΣ 
ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ * 

1                     
2                     
3                     
4                     
5                     
6                     
7                     
8                     
9                     
10                     

 
* η στήλη αυτή θα συµπληρώνεται ανά  ηµερολογιακό  εξάµηνο

 



 

 
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 5 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ∆ΑΝΕΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗ ΤΟΚΩΝ 

Α/Α 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ 
ΠΡΑΞΗΣ 

ΕΓΓΥΗΣΗΣ & 
ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΠΟΣΟ 

ΟΦΕΙΛΗΣ 
ΧΡΕΟΛΥΣΙΟ 

ΗΜΕΡΕΣ 
ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ (ΓΙΑ 
ΤΟ ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΟ ΠΟΣΟ) 

1             
2             
3             
4             
5             
6             
7             
8             
9             
10             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 6 

 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
ΤΡΑΠΕΖΑΣ       

    

        

      

       

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙ∆ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΚΩΝ ...ΕΞΑΜΗΝΟΥ 20ΧΧ Α/Α:  

 

 ΠΡΟΣ   

 ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ  

           

  
  
Α/Α 

  
  
ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

  
  
ΑΦΜ 

  
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 
ΕΓΓΥΗΣΗΣ & 
ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ∆ΑΝΕΙΑΚΟΥ 
ΛΟΓ/ΣΜΟΥ(ΙΒΑΝ) 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΟΦΕΙΛΗΣ 

  
ΠΟΣΟ ΕΠΙ∆ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ  
ΤΟΚΩΝ ΧΩΡΙΣ 0,60% (Α) 

  
ΕΙΣΦΟΡΑ 0,60%  
Ν.128/75 (Β) 

  
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΠΙ∆ΟΤΟΥΜΕΝΟ 
  ΠΟΣΟ ( Α + β) 

1                 

2                 

3                 

4                 

5                 

        ΣΥΝΟΛΟ   

 

 



        
     

 
  

       

      

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 7 
  ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ

 
  

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΕΠΙ∆ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΚΩΝ ...ΕΞΑΜΗΝΟΥ 20ΧΧ 
     

Α/Α: 
 

 
 

 ΠΡΟΣ  

 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
ΤΡΑΠΕΖΑΣ  

          

  
  
Α/Α 

  
  
ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

  
  
ΑΦΜ 

  
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 
ΕΓΓΥΗΣΗΣ & 
ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
∆ΑΝΕΙΑΚΟΥ 
ΛΟΓ/ΣΜΟΥ (ΙΒΑΝ)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΟΦΕΙΛΗΣ 

  
ΠΟΣΟ 
ΕΠΙ∆ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ  
ΤΟΚΩΝ ΧΩΡΙΣ 0,60% 
(Α) 

  
ΕΙΣΦΟΡΑ 
0,60%  
Ν.128/75 (Β) 

  
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΕΠΙ∆ΟΤΟΥΜΕΝΟ 
  ΠΟΣΟ ( Α + β) 

1                 
2                 
3                 
4                 
5                 

        ΣΥΝΟΛΟ   
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* Θα αναγράφεται το συνολικό επιδοτούµενο ποσό (τόκοι και εισφορά Ν128/75) του εξαµήνου  
 
 



 

 

 
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 9 

ΑΠΟ 
…………………  ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ 
………………………………….. 
…………………………………. 
ΠΡΟΣ  
ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ 
Λ. Αµαλίας 26 
105 57 Αθήνα 

………………………………………. 
Αρ. πρωτ……… 

Θέµα: Καταγγελία / Κατάπτωση σύµβασης δανείου  
Σχετικό: Πράξη Εγγύησης & Επιδότησης Νο…………………. υπέρ ………………………… (ΜΕ) 
 
Με την παρούσα σας γνωρίζουµε ότι καταγγείλαµε την …/…./20ΧΧ τη σύµβαση δανείου µε 
αριθµό ………. / ……………., µεταξύ ηµών και της πιστούχου µας ………………………………, 
για την οποία εγγυηθήκατε µε τους όρους και προϋποθέσεις της υπ’ αριθµ………………   
Πράξης Εγγύησης κι Επιδότησης. 
 
Η καταγγελία της σύµβασης έγινε µε το υπ’  αριθµ. ……/………….. έγγραφό µας και 
κοινοποιήθηκε µε δικαστικό επιµελητή στον ενεχόµενο οφειλέτη (ΜΕ). 
 
Το συνολικό ποσό οφειλοµένου σήµερα κεφαλαίου της………………. (ΜΕ), µε βάση το οποίο 
θα υπολογιστεί η τελική ζηµία την οποία θα καλύψει η ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ κατά το ποσοστό εγγύησής 
της,  ανέρχεται στο ποσό των € ……………(το υπό στοιχείο 3),  ως εξής: 
 
1 Κεφάλαιο    

€ ………………… 
(Το οφειλόµενο ποσό κεφαλαίου κατά την ηµεροµηνία 
έναρξης της ληξιπροθεσµίας) 

2 €…………………. ΜΕΙΟΝ ΠΟΣΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (µετά την 
ηµεροµηνία έναρξης της ληξιπροθεσµίας και µέχρι 
σήµερα)   

3 €…………………. συνολικό ποσό οφειλοµένου κεφαλαίου   
4 €…………………. ΠΟΣΟ  ΚΑΤΑΠΤΩΣΗΣ / ΚΑΛΥΨΗ ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ (80%) 
 
Στην ως άνω οφειλή δεν υπολογίστηκαν τόκοι, τόκοι υπερηµερίας, έξοδα, προµήθειες κλπ. διότι 
δεν αποτελούν επιλέξιµες δαπάνες για την ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ. 
 
Με εκτίµηση, 
 
ΤΡΑΠΕΖΑ…………….. 
 
 
Συνηµµένα: 
α)  αντίγραφο κίνησης δανειακού λογαριασµού 
β)  αντίγραφο σύµβασης δανείου και τυχόν τροποποιήσεων αυτής 
γ)  αντίγραφα αποδεικτικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας που καλύπτουν την 

ηµεροµηνία εκταµίευσης 
δ)  αντίγραφα Ε3 της τριετίας που προηγείται της υποβολής της αίτησης & Ε7 της τελευταίας 

κλεισµένης διαχειριστικής χρήσεως που προηγείται της υποβολής της αίτησης καθώς και Ε7 
(εφόσον υφίσταται) της κλεισµένης διαχειριστικής χρήσεως που προηγείται της καταγγελίας της 
αίτησης 

ε)  αντίγραφα στοιχείων σώρευσης (αποφάσεις ένταξης της ΜΕ/ΠΜΕ - εφόσον υφίσταται σώρευση), µε 
σκοπό την εξέταση της σώρευσης ενισχύσεων de minimis ή/και τη σώρευση ενισχύσεων de 
minimis και άλλων κρατικών ενισχύσεων, όπως αυτά δηλώνονται στην υπεύθυνη δήλωση της 
ΜΕ/ΠΜΕ  

στ)  αντίγραφα που αποδεικνύουν τα λοιπά στοιχεία της υπεύθυνης δήλωσης που υποβάλλεται 
ζ)  αντίγραφο βεβαίωση έναρξης εργασιών της αρµόδιας ∆ΟΥ και τυχόν µεταβολές αυτής  
η)  αντίγραφο καταγγελίας και έκθεσης επίδοσης στη ΜΕ/ΠΜΕ 
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