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        Αθήνα 20/5/2010 
 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
 
 
ΘΕΜΑ: Νέο πρόγραµµα παροχής εγγυήσεων από ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ. 
 
Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Συνδέσµου µας έγγραφο µε τον τίτλο «Εγγύηση 
από την ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ Χαµηλότοκων ∆ανείων για την κάλυψη δαπανών αγοράς 
πρώτων υλών, εµπορευµάτων και υπηρεσιών» το οποίο περιλαµβάνει τον οδηγό 
ενός νέου προγράµµατος εγγυοδοσίας. 
 
1. Ανάµεσα στους άλλους κλάδους περιλαµβάνεται και η κατασκευαστική 
δραστηριότητα. 
Το Πρόγραµµα απευθύνεται σε υπό σύσταση (που διαθέτουν ΑΦΜ), νεοσύστατες, 
νέες και υφιστάµενες Μικρές ή Πολύ Μικρές επιχειρήσεις οιασδήποτε νοµικής 
µορφής, που έχουν έδρα σε οποιαδήποτε περιφέρεια της Ελλάδος, απασχολούν (ή 
θα απασχολήσουν, για τις υπό σύσταση στο πρώτο έτος λειτουργίας) λιγότερους 
από 50 εργαζόµενους - ΕΜΕ και εµφανίζουν (ή προβλέπεται, για τις υπό σύσταση 
επιχειρήσεις, ότι θα εµφανίσουν στο πρώτο έτος λειτουργίας τους) ετήσιο κύκλο 
εργασιών έως 10 εκατ. €. 
 
2. Η βοήθεια που παρέχεται προς τις επιχειρήσεις είναι ότι παρέχεται όλη η 
εγγύηση ή το µεγαλύτερο µέρος αυτής από την ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ προς τις τράπεζες για 
λογαριασµό των επιχειρήσεων προκειµένου αυτές να χορηγήσουν στις επιχειρήσεις 
χαµηλότοκα δάνεια για εξόφληση συγκεκριµένων δαπανών. 
 
3. Η παρεχόµενη εγγύηση για µία τριετία που µπορεί να παρέχει η ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ για 
µία επιχείρηση του κλάδου µας δεν µπορεί να ξεπεράσει τις 200.000 €. 
 
4. Τα δάνεια προς εγγύηση θα κυµαίνονται από 5.000 € µέχρι 300.000 €. 
Η διάρκεια του δανείου και της εγγύησης είναι έξι (6) έτη µε διετή περίοδο χάριτος 
κατά την οποία καταβάλλεται µόνο ο αναλογούν τόκος του δανείου. 
Για δάνεια έως 40.000€ δεν θα παρέχονται εξασφαλίσεις από την πλευρά των 
επιχειρήσεων. 
Για δάνεια άνω των 40.000€ η επιχείρηση, εφόσον ζητηθεί από την Τράπεζα, θα 
παρέχει εξασφαλίσεις. Στην περίπτωση που παρέχονται εµπράγµατες εξασφαλίσεις 
αυτές δεν µπορούν να ξεπερνούν το 10% του αρχικού δανείου 
Η µορφή των δανείων θα είναι χρεολυτικής απόσβεσης µε εξαµηνιαία συχνότητα 
πληρωµής δόσεων κεφαλαίου και εξαµηνιαίο ηµερολογιακό εκτοκισµό (δηλαδή 
εκτοκισµό κάθε 30/06 και 31/12). Το επιτόκιο του δανείου καθορίζεται σε 
EURIBOR 6 µηνών + 600 µονάδες επιτοκίου βάσης (6,00%) κατ’ ανώτατο όριο. Το 
οριστικό επιτόκιο θα βρίσκεται αναρτηµένο στη σχετική ιστοσελίδα της ΤΕΜΠΜΕ 
Α.Ε. Ως επιτόκιο βάσης λαµβάνεται αυτό που ισχύει κατά την ηµεροµηνία 
εκταµίευσης και διατηρείται για 6 µήνες, µέχρι την επέτειο δόσης κεφαλαίου, όπου 
και ανανεώνεται στο τότε ισχύον. 
Κάθε επιχείρηση δύναται να υποβάλει στην ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ (µέσω Τράπεζας) έως έξι 
(6) αιτήσεις, καθ’ όλη την διάρκεια του προγράµµατος και για διαφορετικά κάθε 
φορά παραστατικά εφόσον ο διαθέσιµος προϋπολογισµός του Προγράµµατος δεν 
έχει εξαντληθεί. 
 
5. Επιλέξιµες δαπάνες που θα πραγµατοποιούνται µετά την ηµεροµηνία έγκρισης 
του Οδηγού του Προγράµµατος και που θα καλύπτονται από νόµιµα παραστατικά 
επί πιστώσει, είναι αυτές που αναφέρονται για τις επιχειρήσεις του κλάδου µας σε: 
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Εµπορεύµατα (Επί το πλείστον δεν αφορούν τον κλάδο µας). 
 
Υλικά συσκευασίας (Επί το πλείστον δεν αφορούν τον κλάδο µας). 
 
Πρώτες ύλες 
 
Αναλώσιµα υλικά 
Αναλώσιµα υλικά είναι τα υλικά αγαθά που η επιχείρηση αποκτά µε προορισµό την 
ανάλωσή τους για συντήρηση του πάγιου εξοπλισµού της και γενικά για την 
εξασφάλιση των αναγκαίων συνθηκών λειτουργίας των κύριων και βοηθητικών 
υπηρεσιών της (π.χ. τα καύσιµα και τα λιπαντικά για συντήρηση µηχανηµάτων). 
 
Υπηρεσίες 
Ως παροχή υπηρεσίας θεωρείται κάθε πράξη που δεν συνιστά παράδοση αγαθού. 
 
Μη επιλέξιµες ∆απάνες είναι: 
• ∆απάνες σχετικές µε πάγια στοιχεία της ΜΕ/ΠΜΕ (π.χ. άυλα, εξοπλισµός, 
µηχανήµατα, οικόπεδα, ακίνητα, κλπ). 
• Ο ΦΠΑ, τα τέλη και οι λοιποί φόροι. 
• Νόµιµα παραστατικά, τα οποία εκδίδονται από συνδεδεµένες και, γενικότερα 
µη ανεξάρτητες επιχειρήσεις. 
 
6. Η διάρκεια εφαρµογής του προγράµµατος ορίζεται µέχρι την 31-12-2011 εκτός 
αν η εξάντληση του προϋπολογισµού πραγµατοποιηθεί νωρίτερα. Ειδικότερα 
καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής αίτησης από τις ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις 
προς τις τράπεζες είναι η 31-8-2011 και παραλαβής αυτών των αιτήσεων από την 
ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ η 20-09-2011. 
 
7. Για περισσότερες λεπτοµέρειες σας παραπέµπουµε στο ανηρτηµένο στην 
ιστοσελίδα µας έγγραφο και για περισσότερες πληροφορίες: 
− Στην ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε., Λ. Αµαλίας 26 Αθήνα 105 57, τηλ. 210 3311201-4, 
E-mail: info@tempme.gr, www.tempme.gr 
− Στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας 
(www.ypoian.gr). 
 
 
Σ. Γιαννίρης 


