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ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΟΡΩΝ ΠΑΡΟΝΤΟΣ Ο∆ΗΓΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  

 
Για τους σκοπούς του παρόντος Οδηγού Εφαρμογής, οι χρησιμοποιούμενοι όροι έχουν την έννοια 
που τους αποδίδεται  κατωτέρω: 
 

ΟΡΟΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ  ΕΝΝΟΙΑΣ 
∆ημόσια Χρηματοδότηση ή 
∆ημόσια Επιχορήγηση ή 
∆ημόσια ∆απάνη 

Αποτελεί το ποσό που καταβάλλεται σαν δημόσια 
συμμετοχή σε κάθε ΜΕ/ΠΜΕ.  

∆ανειακή Σύμβαση Η σύμβαση που συνάπτει η ΜΕ/ΠΜΕ με την τράπεζα της 
επιλογής της, που χορηγεί το δάνειο. 

Εγγυοδοσία 
Η πράξη με την οποία το Ταμείο Εγγυοδοσίας (ΤΕΜΠΜΕ 
Α.Ε.) εγγυάται, υπέρ της ΜΕ/ΠΜΕ, 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  
∆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 

 
 

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΝΤΜΗΣΕΩΝ 
 

ΥΠ.ΟΙ.Α.Ν.  Υπουργείο  Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας   
ΥΠ.Ο.  Υπουργείο  Οικονομικών 
Ε.Ε.   Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

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 

Κ.Α.∆.  Κωδικός Αριθμός ∆ραστηριότητας  

Ε.Μ.Ε.  Ετήσιες Μονάδες Εργασίας 

Φ.Π.Α.  Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 
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1.ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 
Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι ελληνικές μικρές και 
πολύ μικρές επιχειρήσεις είναι οι δυσχέρειες κάλυψης των δαπανών τους που προκύπτουν από 
την καθημερινή λειτουργία τους, εξαιτίας μιας σειράς αιτιών, γεγονός που επηρεάζει σημαντικά 
την δική τους ρευστότητα αλλά και την ρευστότητα τρίτων που λειτουργούν ως προμηθευτές 
στην εμπορική αλυσίδα.   
 
Για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος, την αποκατάσταση της ρευστότητας των 
επιχειρήσεων και την ανάπτυξη και επέκταση της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας 
δημιουργήθηκε το Πρόγραμμα με τίτλο «Εγγύηση από την ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ  Χαμηλότοκων 
∆ανείων για την κάλυψη δαπανών αγοράς πρώτων υλών, εμπορευμάτων και 
υπηρεσιών». 
Για την υλοποίηση του Προγράμματος η ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ θα συνεργαστεί με Τραπεζικά ιδρύματα 
της χώρας. 
 
1.1 Γενικός Στόχος του Προγράμματος  
 
Γενικός στόχος του Προγράμματος είναι η ανάπτυξη και επέκταση της γενικής επιχειρηματικής 
δραστηριότητας υφισταμένων, νέων και υπό σύσταση  ΜΕ και ΠΜΕ μέσω της υποστήριξης της 
πρόσβασης στο χρηματοπιστωτικό σύστημα για την άμεση κάλυψη τρεχουσών αναγκών για 
δαπάνες αγοράς πρώτων υλών, εμπορευμάτων και υπηρεσιών και συνεπώς απελευθέρωσης 
πόρων για την επίτευξη στο απώτερο μέλλον του τεχνολογικού τους εκσυγχρονισμού.  Με το 
πρόγραμμα αυτό διασφαλίζεται κατ’αρχάς η βιωσιμότητά τους μέσω της ενίσχυσης της 
ρευστότητας τους και στηρίζεται γενικότερα η επιχειρηματικότητα σε περιφερειακό επίπεδο στην 
παρούσα περίοδο οικονομικής κρίσης. 
 
Στο πλαίσιο αυτό το Ταμείο Εγγυοδοσίας (ΤΕΜΠΜΕ) εγγυάται μεγάλο μέρος των δανείων που 
συνάπτουν οι ΜΕ και ΠΜΕ με τους χρηματοπιστωτικούς φορείς, διασφαλίζοντας παράλληλα 
χαμηλό σχετικά επιτόκιο, παροχή ελάχιστων ή μηδενικών εξασφαλίσεων για τις ΜΕ και ΠΜΕ και 
ομαλό τρόπο αποπληρωμής των δανείων. Έτσι, επιμερίζεται ο επιχειρηματικός κίνδυνος 
ανάμεσα στα τρία εμπλεκόμενα μέρη (επιχειρήσεις, πιστωτικά ιδρύματα, Ταμείο Εγγυοδοσίας). 
 
 
1.2 Ειδικοί στόχοι του Προγράμματος 
 
Ειδικοί στόχοι του Προγράμματος είναι: 
− να δοθεί η δυνατότητα πρόσβασης των ΜΕ/ΠΜΕ σε πηγές χρηματοδότησης για την κάλυψη 

οφειλών προς προμηθευτές, αλλά και ο μεσοπρόθεσμος προγραμματισμός των ΜΕ/ΠΜΕ  
− να ενισχυθεί η ρευστότητα των προμηθευτών που λειτουργούν στη χώρα μας, οι οποίοι 

πληρώνονται με μεγάλη καθυστέρηση,  
− να ελαχιστοποιηθεί το κόστος δανεισμού των ΜΕ/ΠΜΕ μέσω προκαθορισμένου χαμηλού 

επιτοκίου και παροχής ελάχιστων ή μηδενικών εξασφαλίσεων δανεισμού των ΜΕ/ΠΜΕ, 
πράγμα που θα βελτιώσει αισθητά την ανταγωνιστικότητά τους, λαμβανομένης υπ’ όψιν της 
παρούσας οικονομικής κρίσης, 

-   να διευκολυνθεί η αποπληρωμή των δανείων με την παροχή ευνοϊκών όρων (διετής 
περίοδος χάριτος και μεγάλη διάρκεια αποπληρωμής των δανείων). 

- να απελευθερωθούν πόροι ή να αναζητηθούν στο μέλλον νέες πηγές χρηματοδότησης για 
την ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας μέσω του τεχνολογικού εκσυγχρονισμού 

 
Όλα τα παραπάνω θα γίνουν με την εγγύηση της ΤΕΜΠΜΕ γεγονός που θα αναδείξει το Ταμείο 
Εγγυοδοσίας ως κεντρικό μηχανισμό υποβοήθησης της χρηματοδότησης των μικρών και πολύ 
μικρών επιχειρήσεων. 
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1.3 Σε ποιους απευθύνεται 
 
Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε υπό σύσταση (που διαθέτουν ΑΦΜ), νεοσύστατες, νέες και 
υφιστάμενες ΜΕ/ΠΜΕ  οιασδήποτε νομικής μορφής, 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 ΜΕ/ΠΜΕ, ότι θα εμφανίσουν στο πρώτο έτος λειτουργίας τους) ετήσιο κύκλο 
εργασιών έως 10 εκατ. € (βλέπετε αναλυτικότερα την ενότητα «Επιλέξιμες Επιχειρήσεις»). 
 
 
2. ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
 
Η διάρκεια εφαρμογής του προγράμματος ορίζεται από την ημερομηνία έγκρισης του 
Προγράμματος (Κοινή Υπουργική Απόφαση των ΥΠ.Ο. και ΥΠΟΙΑΝ) έως την 31-12-2011  
εκτός αν η εξάντληση του προϋπολογισμού πραγματοποιηθεί νωρίτερα. Ειδικότερα καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής αίτησης από τις ενδιαφερόμενες ΜΕ/ΠΜΕ προς τις τράπεζες είναι η 31-
8-2011 και παραλαβής αυτών των αιτήσεων  από την ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ η 20-09-2011. 
 
Επιλέξιμες θεωρούνται οι νέες δανειακές συμβάσεις για τις οποίες υποβάλλεται αίτηση από την 
ΜΕ/ΠΜΕ στη δανειοδοτούσα τράπεζα, μετά την ημερομηνία έγκρισης του Προγράμματος. 
 
3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
 
3.1 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.€. 
    
 
3.2 Νομοθετικό και Κανονιστικό Πλαίσιο 
 
Το Πρόγραμμα διέπεται από το ακόλουθο θεσμικό πλαίσιο: 
Το Ν. 3066/2002 (ΦΕΚ 252/Α/18-10-2002) "περί Σύστασης Φορέα Εγγυοδοσίας Μικρών και 
Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων" όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 14 του ν. 3190/2003 (ΦΕΚ 
249/Α/30-10-2003), με το άρθρο 9 του ν. 3297/2004 (ΦΕΚ 259/Α/23-12-2004), με το άρθρο 10 
του ν. 3438/2006 (ΦΕΚ 33/Α/14-2-2006), με το άρθρο 16 παρ. 1 του ν. 3661/2008 (ΦΕΚ 
89/Α/19-5-2008), με το άρθρο 27 του ν. 3728/2008 (ΦΕΚ 258/Α/18-12-2008) και με το άρθρο 22 
του ν. 3775/2009 (ΦΕΚ 122/Α/21-7-2009) και ισχύει σήμερα. 
 
 
Επίσης εφαρμόζεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1998/2006 της Επιτροπής της 15ης 
∆εκεμβρίου 2006 για την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης στις ενισχύσεις 
ήσσονος σημασίας. 
 Ως ανώτατο ποσό δημόσιας χρηματοδότησης (ενίσχυση ήσσονος σημασίας) που μπορεί να 
λάβει μια επιχείρηση, εντός περιόδου τριών οικονομικών ετών, ορίζεται το ποσό των 200.000 €. 
Για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα των οδικών μεταφορών το ανώτατο 
όριο είναι 100.000 €. Σύμφωνα με τον Κανονισμό (Άρθρο 4 παρ.2 εδ.δ), «Οι επιμέρους 
ενισχύσεις που χορηγούνται βάσει καθεστώτος εγγυήσεων σε μη προβληματικές επιχειρήσεις 
λογίζονται ως διαφανείς ενισχύσεις ήσσονος σημασίας εφόσον το καλυπτόμενο από την 
εγγύηση μέρος του υποκείμενου δανείου που παρέχεται βάσει του οικείου καθεστώτος δεν 
υπερβαίνει το 1.500.000 € ανά επιχείρηση. Οι επιμέρους ενισχύσεις που χορηγούνται βάσει 
καθεστώτος εγγυήσεων σε μη προβληματικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα 
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των οδικών μεταφορών λογίζονται ως διαφανείς ενισχύσεις ήσσονος σημασίας εφόσον το 
καλυπτόμενο από την εγγύηση μέρος του υποκείμενου δανείου που παρέχεται βάσει του 
οικείου καθεστώτος δεν υπερβαίνει τις 750.000 € ανά επιχείρηση» 
 
Το ακαθάριστο ισοδύναμο επιχορήγησης του εγγυημένου δανείου θα προσδιορίζεται από την 
ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ κατά την αρχική έγκριση του δανείου και θα γνωστοποιείται στην επιχείρηση 
μέσω της ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ.  
 
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 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 στο παρόν πρόγραμμα, θα δηλώσει εγγράφως, 
σύμφωνα με το επισυναπτόμενο Υπόδειγμα 2 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ), 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.  

 
Ρητά αναφέρεται ότι απαγορεύεται στο Ταμείο Εγγυοδοσίας να εγγυάται δάνειο το οποίο θα 
χρησιμοποιηθεί για την αποπληρωμή άλλου μη εγγυημένου δανείου, στο ίδιο πιστωτικό ίδρυμα. 

 
Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την Ανακοίνωση της Επιτροπής για την εφαρμογή των άρθρων 
87 και 88 της συνθήκης ΕΚ στις κρατικές ενισχύσεις με τη μορφή εγγυήσεων 2008/C 155/02  
(παρ. 2.3.1) «Ακόμη και εάν συνήθως ο δικαιούχος της ενίσχυσης είναι ο δανειολήπτης, δεν 
αποκλείεται υπό ορισμένες συνθήκες να επωφελείται από την ενίσχυση και ο δανειοδότης. 
Ειδικότερα, παραδείγματος χάρη, σε περίπτωση που μια κρατική εγγύηση παρέχεται εκ των 
υστέρων για δάνειο ή άλλη οικονομική υποχρέωση που έχει ήδη συμφωνηθεί, χωρίς να 
προσαρμοστούν οι όροι της υποχρέωσης αυτής, ή στην περίπτωση που ένα εγγυημένο δάνειο 
χρησιμοποιηθεί για την αποπληρωμή άλλου, μη εγγυημένου δανείου προς το ίδιο πιστωτικό 
ίδρυμα, μπορεί να υπάρχει ενίσχυση και προς το δανειοδότη, στο βαθμό που εξασφαλίζεται 
περισσότερο το δάνειο.»  
 
Επίσης σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1998/2006 (Άρθρο 2 παρ.2) όταν το συνολικό 
ποσό ενίσχυσης που προβλέπεται βάσει ενός μέτρου ενίσχυσης υπερβαίνει το παραπάνω 
ανώτατο όριο, το εν λόγω ποσό ενίσχυσης δεν μπορεί να υπαχθεί στο ευεργέτημα του 
παρόντος κανονισμού, ούτε ως προς το μέρος που δεν υπερβαίνει το ανώτατο όριο. Στην 
περίπτωση αυτή, δεν μπορεί να γίνει επίκληση του ευεργετήματος του παρόντος κανονισμού 
για το συγκεκριμένο μέτρο ενίσχυσης ούτε κατά τον χρόνο χορήγησης της ενίσχυσης ούτε σε 
οποιοδήποτε μεταγενέστερο χρονικό σημείο. 
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4. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 
 
4.1. 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 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 διαχειριστικής χρήσης πριν από τη σύναψη 

της δανειακής σύμβασης ή θα απασχολήσουν για τις υπό σύσταση, λιγότερους από 50 
εργαζόμενους, υπολογιζόμενους σε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας-Ε.Μ.Ε, με βάση το έντυπο 
Ε7 της τελευταίας χρήσης ή αντίστοιχης αποδεικτικής αξίας έγγραφο. 

− Ο ετήσιος κύκλος εργασιών, της τελευταίας διαχειριστικής χρήσης, δεν υπερβαίνει τα 10 
εκατ. €.  Για τις υπό σύσταση επιχειρήσεις, ο προβλεπόμενος πρώτος ετήσιος κύκλος 
εργασιών δεν θα πρέπει να υπερβεί τα 10 εκατ. €.   

 
 
Σημείωση: 
− Για τις υφιστάμενες ΜΕ/ΠΜΕ τελευταία κλεισμένη διαχειριστική χρήση λαμβάνεται εκείνη του 

αμέσως προηγούμενου διαχειριστικού έτους που προηγείται του έτους υποβολής της 
αίτησης δανειοδότησης στην τράπεζα. 

− Για επιχειρήσεις με Γ’ Κατηγορίας Βιβλία που έχουν υπερδωδεκάμηνη διαχειριστική χρήση 
δύνανται να υπαχθούν στο παρόν πρόγραμμα προσκομίζοντας αντί του εντύπου Ε3 άλλα 
στοιχεία αντίστοιχης αποδεικτικής αξίας όπως π.χ. Περιοδικές ∆ηλώσεις ΦΠΑ, Ισοζύγιο 
Γενικής Λογιστικής κ.λπ. Προκειμένου να υπολογισθεί ο ετήσιος κύκλος εργασιών αυτών 
των επιχειρήσεων για το χρονικό διάστημα έως την 31-12, η τράπεζα θα κάνει αναγωγή του 
κύκλου εργασιών σε ετήσια βάση, κάνοντας χρήση των προσκομισθέντων στοιχείων της 
ΜΕ/ ΠΜΕ. 

− Το ύψος του κύκλου εργασιών υπολογίζεται χωρίς το φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) και 
χωρίς άλλους φόρους. 

− Τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του αριθμού απασχολουμένων είναι 
εκείνα που αφορούν την τελευταία διαχειριστική χρήση και υπολογίζονται σε ετήσια βάση, 
όπως παρουσιάζονται 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).  

− Σε περίπτωση μη υποβολής του πιο πάνω εντύπου Ε7, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση 
από τον νόμιμο εκπρόσωπο της ΜΕ/ΠΜΕ ότι  η επιχείρηση δεν απασχόλησε προσωπικό 
κατά τη διάρκεια της προηγούμενης χρήσης. 

− Στην περίπτωση που η ΜΕ/ΠΜΕ προσκομίσει αντί του Εντύπου Ε7 αντίστοιχης 
αποδεικτικής αξίας έγγραφο, τότε θα συνυποβάλει και υπεύθυνη δήλωση όπου θα 
αναφέρεται ότι δεν είχε υποχρέωση σύμφωνα με  νόμο υποβολής του εντύπου Ε7. 

− Για το διάστημα μέχρι υποβολής του εντύπου Ε7 (κυρίως αρχές του έτους) ελέγχονται οι 
ημέρες ασφάλισης από τις υποβληθείσες αναλυτικές περιοδικές δηλώσεις ΙΚΑ. 

 
 
∆εν είναι επιλέξιμες επιχειρήσεις: 
- Όσες δεν είναι ανεξάρτητες σύμφωνα με τον Ορισμό της Ε.Κ. 361/2003 (βλπ. Παράρτημα Ι 

Οδηγού) 
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- Σε όσες έχουν επιβληθεί κατά τον χρόνο υποβολής και εξέτασης της αίτησής τους κυρώσεις 
για παράβαση Κοινοτικών Κανονισμών ή Εθνικής Νομοθεσίας. 

− όσες χαρακτηρίζονται προβληματικές κατά την έννοια των κατευθυντήριων γραμμών για τις 
προβληματικές επιχειρήσεις ΕΕ C244/1-10-2004. Ειδικότερα με γνώμονα και τον  
Κανονισμό ΕΚ 800/2008 (Γενικός Κανονισμός απαλλαγής)  μια ΜΜΕ θεωρείται 
προβληματική επιχείρηση όταν πληροί τους ακόλουθους όρους: 

 
α) αν πρόκειται για εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, εφόσον έχει απολεσθεί πάνω από το 
μισό του εγγεγραμμένου της κεφαλαίου και άνω του ενός τετάρτου του κεφαλαίου αυτού έχει 
απολεσθεί κατά τη διάρκεια των δώδεκα τελευταίων μηνών, ή 
β) αν πρόκειται για εταιρεία στην οποία τουλάχιστον ορισμένα μέλη έχουν απεριόριστη 
ευθύνη για τα χρέη της εταιρείας, εφόσον έχει απολεσθεί πάνω από το μισό του κεφαλαίου 
της, όπως 
εμφανίζεται στους λογαριασμούς της εταιρείας, και πάνω από το ένα τέταρτο αυτού του 
κεφαλαίου έχει απολεσθεί κατά τη διάρκεια των δώδεκα τελευταίων μηνών, ή  
γ) ανεξάρτητα από τη μορφή της εταιρείας, εφόσον η σχετική επιχείρηση πληροί τις 
προϋποθέσεις της εγχώριας νομοθεσίας ώστε να υπαχθεί σε συλλογική πτωχευτική 
διαδικασία. 
 
Οι ΜΜΕ που έχουν συσταθεί από χρόνο μικρότερο της τριετίας δεν θεωρούνται, για τους 
σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ότι είναι προβληματικές αναφορικά με το εν λόγω 
διάστημα, εκτός εάν πληρούν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο στοιχείο (γ). 

 
− 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». 

 
− Επιχειρήσεις που έχουν  λάβει εγγυημένο από την ΤΕΜΠΜΕ δάνειο και εμφανίζουν κατά 

την ημερομηνία έγκρισης της αίτησης από την ΤΕΜΠΜΕ ληξιπρόθεσμες οφειλές στην 
αποπληρωμή του δανείου αυτού. 
 

Επίσης αποκλείονται από την εγγύηση της ΤΕΜΠΜΕ: 
− Τα Νομικά Πρόσωπα ∆ημοσίου ∆ικαίου, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης 1ου και 2ου 

βαθμού, οι ∆ημοτικές και ∆ημόσιες Επιχειρήσεις, οι ∆ημόσιοι Οργανισμοί. 
− 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 κ.λπ.) 

− Οι ελεύθεροι επαγγελματίες.  Ειδικότερα ως ελεύθεροι επαγγελματίες νοούνται όσοι 
υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν.2238/94 (Φορολογία Εισοδήματος)  

 
 
4.2. Επιλέξιμες ∆ραστηριότητες  
 
Η υποβολή της αίτησης και ο έλεγχος της επιλεξιμότητας της δραστηριότητας της επιχείρησης 
θα γίνεται με βάση τον ΚΑ∆ 2008. 
 
Επιλέξιμες είναι επιχειρηματικές δραστηριότητες όλων των κλάδων και τομέων της 
οικονομίας, εκτός αυτών που εξαιρούνται στην παράγραφο 4.1 του παρόντος οδηγού και 
αυτών που εξαιρεί ο Κανονισμός ΕΚ 1998/2006.  
Συνεπώς δεν είναι επιλέξιμες για την ένταξη τους στο Πρόγραμμα : 
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α) ενισχύσεις προς επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της αλιείας και της 
υδατοκαλλιέργειας, που εμπίπτουν στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 104/2000 του Συμβουλίου· 
β) ενισχύσεις προς επιχειρήσεις που ασχολούνται με την πρωτογενή παραγωγή γεωργικών 
προϊόντων, όπως απαριθμούνται στο παράρτημα I της συνθήκης (βλπ. Παράρτημα ΙΙ Οδηγού) · 
γ) ενισχύσεις προς επιχειρήσεις που ασχολούνται με τη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών 
προϊόντων, όπως απαριθμούνται στο παράρτημα I της συνθήκης, στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
i) 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· 
ii) όταν η ενίσχυση συνοδεύεται από την υποχρέωση απόδοσής της εν μέρει ή εξ ολοκλήρου σε 
πρωτογενείς παραγωγούς· 
δ) ενισχύσεις για δραστηριότητες που σχετίζονται με εξαγωγές προς τρίτες χώρες ή προς κράτη 
μέλη, ιδίως δε ενισχύσεις που συνδέονται άμεσα με τις εξαγόμενες ποσότητες, με τη δημιουργία 
και λειτουργία δικτύου διανομής ή με άλλες τρέχουσες δαπάνες που σχετίζονται με εξαγωγική 
δραστηριότητα· 
ε) ενισχύσεις για τις οποίες τίθεται ως όρος η χρήση εγχώριων αγαθών αντί των εισαγόμενων· 
στ) ενισχύσεις προς επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα του άνθρακα κατά την 
έννοια του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1407/2002· 
ζ) ενισχύσεις για την απόκτηση οχημάτων οδικών εμπορευματικών μεταφορών οι οποίες 
χορηγούνται σε επιχειρήσεις που εκτελούν οδικές εμπορευματικές μεταφορές για λογαριασμό 
τρίτων· 
η) ενισχύσεις που χορηγούνται σε προβληματικές επιχειρήσεις. 
 
 
∆ιευκρινίζεται ότι νοούνται ως: 
α) "γεωργικά προϊόντα" τα προϊόντα που απαριθμούνται στο παράρτημα I της συνθήκης ΕΚ, με 
εξαίρεση τα προϊόντα αλιείας· 
β) "μεταποίηση γεωργικών προϊόντων" κάθε πράξη επί γεωργικού προϊόντος από την οποία 
προκύπτει ένα επίσης γεωργικό προϊόν, με εξαίρεση τις εργασίες εντός της γεωργικής 
εκμετάλλευσης που είναι απαραίτητες για την προετοιμασία ενός προϊόντος ζωικής ή φυτικής 
προέλευσης για την πρώτη του πώληση· 
γ) "εμπορία γεωργικών προϊόντων" η κατοχή ή έκθεση με σκοπό την πώληση, την προσφορά 
προς πώληση, την παράδοση ή οποιονδήποτε άλλον τρόπο διάθεσης στην αγορά, με εξαίρεση 
την πρώτη πώληση από μέρους πρωτογενούς παραγωγού σε μεταπωλητές ή μεταποιητικές 
επιχειρήσεις και κάθε δραστηριότητα η οποία προετοιμάζει το προϊόν για μια τέτοια πρώτη 
πώληση· η πώληση από μέρους πρωτογενούς παραγωγού προς τελικούς καταναλωτές 
λογίζεται ως εμπορία αν πραγματοποιείται σε χωριστό και ειδικό για τον σκοπό αυτό χώρο. 
 
Για ΜΕ/ΠΜΕ με μικτή δραστηριότητα (ήτοι επιχείρηση που δραστηριοποιείται πχ στην 
πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων καθώς και στον τριτογενή τομέα), θα λαμβάνεται 
υπόψη για την επιλεξιμότητα ή μη ένταξης στο Πρόγραμμα η δραστηριότητα της επιχείρησης με 
τα μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα (της τελευταίας διαχειριστικής χρήσεως).  Απαραίτητη επίσης 
προϋπόθεση  είναι ότι οι δαπάνες για τις οποίες χορηγείται εγγύηση συνδέονται αποκλειστικά 
με την επιλέξιμη δραστηριότητα. 
 
 
5. Επιλέξιμες δαπάνες, Μορφές ∆ανείων και διαδικασίες καταβολής οφειλών  
 
5.1. 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 
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χρηματοδότησης της ΜΕ/ΠΜΕ στην Τράπεζα και υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εκδοθεί μετά 
την ημερομηνία έγκρισης του Οδηγού Προγράμματος.  
∆ιευκρινίζεται ότι: 
• Τιμολόγια ή ∆ελτία Παροχής Υπηρεσιών θα συνοδεύονται από επικυρωμένα φωτοαντίγραφα 
των συμβάσεων που έχουν κατατεθεί στις ∆.Ο.Υ. εφόσον προβλέπεται από σχετικές 
διατάξεις. 

• τα παραστατικά είναι επιλέξιμα εφόσον ο τρόπος σύνταξής τους επιτρέπει τον έλεγχο της 
επιλεξιμότητας δαπανών που αναφέρεται στη συνέχεια. 

• οι προσφορές / προτιμολόγια σε ισχύ εσωτερικού ή εξωτερικού αποτελούν οριστικά επιλέξιμες 
δαπάνες, εφόσον τα οριστικά παραστατικά (Τιμολογία, ∆ελτία Αποστολής κ.λ.π) που 
προσκομίζονται για τη διενέργεια της πληρωμής ταυτίζονται πλήρως με τα αναγραφόμενα 
στην προσφορά (περιγραφή ειδών - κωδικοί , ποσότητες, τιμές μονάδας). 

 
 
Με το παρόν πρόγραμμα καλύπτονται δαπάνες αγοράς, πρώτων υλών, εμπορευμάτων και  
υπηρεσιών.  Ειδικότερα: 
 

• Εμπορεύματα: 
Εμπορεύματα είναι τα υλικά αγαθά που αποκτώνται από την ΜΕ/ΠΜΕ με σκοπό να 
μεταπωλούνται στην κατάσταση που αγοράζονται (π.χ. τα παπούτσια για κατάστημα εμπορίας 
υποδημάτων) 
 

• Πρώτες ύλες: 
Πρώτες ύλες είναι τα υλικά αγαθά που η ΜΕ/ΠΜΕ αποκτά με σκοπό την περαιτέρω 
επεξεργασία ή συναρμολόγηση τους για την παραγωγή ή κατασκευή προϊόντων (π.χ. ύφασμα 
για παραγωγή ενδυμάτων) 
 
Επίσης, για τις ανάγκες του παρόντος οδηγού και μόνο, ως πρώτες ύλες νοούνται και τα εξής:  

 
o Υλικά συσκευασίας 

Υλικά συσκευασίας είναι τα υλικά αγαθά που η ΜΕ/ΠΜΕ αποκτά με σκοπό την 
χρησιμοποίησή τους για την συσκευασία των προϊόντων της ώστε τα τελευταία να 
φτάσουν στην κατάσταση εκείνη στην οποία είναι δυνατό ή σκόπιμο να προσφέρονται 
στην αγορά (π.χ. οι πλαστικές φιάλες συσκευασίας ύδατος, τα κουτιά συσκευασίας 
γυναικείων καλτσών)  

 
o Αναλώσιμα υλικά 

Αναλώσιμα υλικά είναι τα υλικά αγαθά που η ΜΕ/ΠΜΕ 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). 

  
o Είδη συσκευασίας 

Είναι τα υλικά μέσα που χρησιμοποιούνται από την ΜΕ/ΠΜΕ για την συσκευασία 
εμπορευμάτων ή προϊόντων της και παραδίνονται στους πελάτες μαζί με το 
περιεχόμενό τους (π.χ. τα κουτιά συσκευασίας σε κοσμηματοπωλείο) 

 
o Υπηρεσίες 

Ως παροχή υπηρεσίας θεωρείται κάθε πράξη που δεν συνιστά παράδοση αγαθού (π.χ. 
υπηρεσίες συμβούλου εφόσον συνοδεύονται από σχετικό παραδοτέο, λογιστικές 
υπηρεσίες, υπηρεσίες διαφήμισης, υπηρεσίες ασφαλείας, υπηρεσίες καθαρισμού). 

 
 
Μη επιλέξιμες ∆απάνες και μη επιλέξιμα Παραστατικά 

 
• ∆απάνες σχετικές με πάγια στοιχεία της ΜΕ/ΠΜΕ (π.χ. άυλα, εξοπλισμός, μηχανήματα, 

οικόπεδα, ακίνητα, κλπ). 
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• 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 . 
 
 
5.2. Επιλέξιμες Μορφές ∆ανείων 
 
Το Πρόγραμμα αφορά στην εγγύηση νέων τραπεζικών δανείων, τακτής λήξης με σκοπό την 
κάλυψη δαπανών αγοράς πρώτων υλών, εμπορευμάτων και υπηρεσιών της παραγράφου 5.1. 
 
Το κατώτατο επιλέξιμο ποσό δανείου προς εγγύηση είναι 5.000,00€  
Το ανώτατο σωρευτικά επιλέξιμο ποσό δανείου προς εγγύηση, ανά ΜΕ/ΠΜΕ είναι 300.000,00€  
 
Συγκεκριμένα, παρέχεται εγγύηση σε όλες τις νέες συμβάσεις τραπεζικών δανείων για τα οποία 
ισχύουν αθροιστικά πλέον των ανωτέρω τα κάτωθι: 
 

- 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 ΜΕ/ ΠΜΕ 
- 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 

- αφορούν δάνεια 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 
βάσης (6,00%) κατ’ ανώτατο όριο. Το οριστικό επιτόκιο θα βρίσκεται αναρτημένο στη 
σχετική ιστοσελίδα της ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. ∆άνεια με επιτόκια υψηλότερα του τελικώς 
διαμορφωθέντος επιτοκίου δεν είναι επιλέξιμα. Σημειώνεται ότι 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. 
Μετά την παραλαβή και έγκριση, από την ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ, του σωρευτικού ανώτατου αριθμού 
αιτήσεων ή/και του ανώτατου ποσού δανείου €300.000 ανά ΜΕ/ΠΜΕ, περαιτέρω υποβολές 
αιτήσεων της ίδιας ΜΕ/ΠΜΕ δεν θα γίνονται αποδεκτές από την ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ για υπαγωγή 
στο Πρόγραμμα.  
 
 

 
5.3. Χρόνος Ενεργοποίησης ∆ανειακών Συμβάσεων  
 
Οι δανειακές συμβάσεις πρέπει να ενεργοποιούνται, δηλαδή να γίνεται η εφάπαξ εκταμίευση 
του δανείου και καταβολή του ποσού από την Τράπεζα με δίγραμμη επιταγή (ή με 
έμβασμα για προμηθευτές εξωτερικού) απ’ ευθείας στους προμηθευτές των ΜΕ/ΠΜΕ, το 
αργότερο εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία έγκρισης της εγγύησης από την ΤΕΜΠΜΕ 
ΑΕ και με καταληκτική ημερομηνία την 30.11.2011.  
 
 
 
5.4. Τρόπος Καταβολής του ∆ανείου από τις Τράπεζες στους προμηθευτές 
 
Η εκταμίευση του ∆ανείου από τις Τράπεζες προς τους προμηθευτές μπορεί να 
πραγματοποιηθεί ως εξής: 
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Α) Μέσω της έκδοσης δίγραμμης/ων επιταγής/ων υπέρ των προμηθευτών εσωτερικού, για την 
εξόφληση των νόμιμων παραστατικών επί πιστώσει 
Β) μέσω εμβάσματος ή άλλο νόμιμο τρόπο προκειμένου για προμηθευτές εξωτερικού  
 
Στην περίπτωση που κατά την υποβολή της αίτησης προσκομίσθηκαν και χρηματοδοτούνται 
νόμιμα παραστατικά επί πιστώσει (ήτοι τιμολόγια-δελτία αποστολής, δελτία παροχής 
υπηρεσιών κ.λπ), τότε 
 

Α. Η τράπεζα θα πρέπει να ελέγχει και να σφραγίζει τα πρωτότυπα παραστατικά που 
χρηματοδοτήθηκαν με την εκάστοτε σύμβαση ∆ανείου με ειδική σφραγίδα που θα φέρει 
κατάλληλη ένδειξη του παρόντος Προγράμματος, που καλύπτεται από συγκεκριμένη 
Πράξη Εγγύησης της ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ, και να διατηρεί αντίγραφά αυτών 4 έτη μετά το 
οριστικό κλείσιμο (αποπληρωμή) του δανειακού φακέλου.  
Β.  Η ΜΕ/ΠΜΕ υποχρεούται να καταβάλει στην Τράπεζα κατά την εκταμίευση του 
δανείου τον αναλογούντα ΦΠΑ (ή άλλους φόρους, τέλη) των ανωτέρω παραστατικών. 
Γ.  Η Τράπεζα με την είσπραξη του αναλογούντος ΦΠΑ θα πρέπει να εκδίδει μία 
συνολική δίγραμμη επιταγή για κάθε προμηθευτή που θα εξοφλεί πλήρως τα σχετικά 
παραστατικά (εξαιρούνται οι κρατήσεις βάσει προβλεπόμενων διατάξεων π.χ 
παρακράτηση φόρου).  
∆. Με την καταβολή των ποσών στους προμηθευτές, το αργότερο εντός μηνός από την 
ημερομηνία έκδοσης της ανωτέρω δίγραμμης επιταγής, η ΜΕ/ΠΜΕ υποχρεούται και 
οφείλει να λάβει από τον προμηθευτή σχετική εξοφλητική απόδειξη είσπραξης και να την 
προσκομίσει στην Τράπεζα, η οποία την τηρεί στο δανειακό φάκελο (αντίγραφο). 
 

 
Στην περίπτωση που κατά την υποβολή της αίτησης προσκομίσθηκαν προτιμολόγια ή/και 
προσφορές σε ισχύ προμηθευτών εσωτερικού ή εξωτερικού, τότε μετά την έγκριση της 
εγγύησης του δανείου από την ΤΕΜΠΜΕ:  
 
 

Α. Η ΜΕ/ΠΜΕ προκειμένου να προβεί η Τράπεζα στην εκταμίευση του δανείου θα 
πρέπει να προσκομίσει στην Τράπεζα νόμιμα παραστατικά επί πιστώσει, το αργότερο 
εντός διμήνου από την ημερομηνία έγκρισης της εγγύησης του δανείου από την 
ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ. 
Β.  Η τράπεζα θα πρέπει να ελέγχει και να σφραγίζει με ειδική σφραγίδα που θα φέρει 
κατάλληλη ένδειξη του παρόντος Προγράμματος τα πρωτότυπα παραστατικά που 
χρηματοδοτήθηκαν με την εκάστοτε σύμβαση ∆ανείου, που καλύπτεται από 
συγκεκριμένη Πράξη Εγγύησης της ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ, και να διατηρεί αντίγραφά αυτών στο  
δανειακό φάκελο. Επίσης στο δανειακό φάκελο διατηρούνται ομοίως σφραγισμένα τα 
προτιμολόγια ή/και οι προσφορές των προμηθευτών. 
 
Γ. Η ΜΕ/ΠΜΕ υποχρεούται να καταβάλει στην Τράπεζα κατά την εκταμίευση του 
δανείου τον αναλογούντα ΦΠΑ (ή άλλους φόρους, τέλη) των ανωτέρω παραστατικών. 
∆.  Η Τράπεζα με την είσπραξη του αναλογούντος ΦΠΑ θα πρέπει να εκδίδει μία 
συνολική δίγραμμη επιταγή για κάθε προμηθευτή που θα εξοφλεί πλήρως τα σχετικά 
παραστατικά (εξαιρούνται οι κρατήσεις βάσει προβλεπόμενων διατάξεων π.χ 
παρακράτηση φόρου). 
Ε.  Με την καταβολή των ποσών στους προμηθευτές,  το αργότερο εντός μηνός από την 
ημερομηνία έκδοσης της ανωτέρω δίγραμμης επιταγής, η ΜΕ/ΠΜΕ υποχρεούται και 
οφείλει να λάβει από τον προμηθευτή σχετική εξοφλητική απόδειξη είσπραξης και να την 
προσκομίσει στην Τράπεζα, η οποία την τηρεί στο δανειακό φάκελο (αντίγραφο).   

 
 
 
 
 



 

 

 

 

14 
 

 
 
 
 

 
6. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ 
 
6.1 ∆ιαδικασίες Παροχής Εγγύησης  
 
Η Τράπεζα δέχεται αιτήματα των ΜΕ/ΠΜΕ για χορήγηση δανείων με σκοπό την κάλυψη 
δαπανών αγοράς πρώτων υλών, εμπορευμάτων και υπηρεσιών. Τα αιτήματα συνοδεύονται 
από την Υπεύθυνη ∆ήλωση της ΜΕ/ΠΜΕ (Υπόδειγμα 2, Παράρτημα ΙΙΙ Οδηγού), νομίμως 
υπογεγραμμένης, καθώς και με τα απαραίτητα δικαιολογητικά. 
 
Η Τράπεζα εξετάζει, αξιολογεί τα αιτήματα των ΜΕ/ΠΜΕ και βαθμολογεί την πιστοληπτική τους 
ικανότητα τη δεδομένη χρονική στιγμή. 
∆εσμεύεται να εφαρμόσει τους ισχύοντες εσωτερικούς κανονισμούς της, τα κριτήρια 
πιστοδότησης που εκάστοτε εφαρμόζει και ελέγχει εάν η ΜΕ/ΠΜΕ πληροί τόσο τις 
προϋποθέσεις ένταξης της στο Πρόγραμμα όσο και την επιλεξιμότητα των δαπανών  καθώς και 
τον χρόνο έκδοσης των νομίμων παραστατικών, προτιμολογίων και προσφορών σε ισχύ, που 
προσκομίζονται κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. 
 
Σε περίπτωση που η Τράπεζα κρίνει ότι η ΜΕ/ΠΜΕ είναι οικονομικά βιώσιμη και καλύπτει τις 
προϋποθέσεις ένταξής της στο Πρόγραμμα, τότε συμπληρώνει στην ηλεκτρονική φόρμα της 
«Αίτησης για Παροχή Εγγύησης Χρηματοδότησης Επιχείρησης» (Υπόδειγμα 1, Παράρτημα ΙΙΙ 
Οδηγού) τα στοιχεία που ζητούνται από την ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ. Η τράπεζα αποστέλλει, μέσω της 
Κεντρικής Υπηρεσίας της, (και όχι από τα Υποκαταστήματα) στην ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ ηλεκτρονικά 
την Αίτηση για Παροχή Εγγύησης Χρηματοδότησης της Επιχείρησης, σε αρχείο μορφής XML. 
Παράλληλα με την ηλεκτρονική αποστολή της αίτησης θα αποστέλλεται στην ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ 
φωτοαντίγραφο ή ψηφιακό αρχείο της υπεύθυνης δήλωσης νομίμως υπογεγραμμένης από την 
ΜΕ/ΠΜΕ σύμφωνα με το επισυναπτόμενο Υπόδειγμα 2 (Παράρτημα ΙΙΙ Οδηγού). Η ευθύνη 
ορθότητας των δηλούμενων στοιχείων βαρύνει αποκλειστικά την ΜΕ/ΠΜΕ και όχι την εκάστοτε 
Τράπεζα. 
 
Η «Αίτηση για Παροχή Εγγύησης Χρηματοδότησης Επιχείρησης» νομίμως υπογεγραμμένη από 
την Τράπεζα επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης σχετικά με την ορθή μεταφορά / παράθεση των 
δηλούμενων σε αυτήν στοιχείων της ΜΕ/ΠΜΕ. 
 
Όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά (όπως τιμολόγια, δελτία αποστολής, δελτία παροχής 
υπηρεσιών, Ε3, Ε7 κ.λπ.) παραμένουν στην Τράπεζα, στον δανειακό φάκελο  της ΜΕ/ΠΜΕ 
(βλπ. Παράγραφος 7).  
 
Η ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ εξετάζει και ελέγχει την Αίτηση για Παροχή Εγγύησης και απαντά θετικά ή 
αρνητικά εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του αιτήματος.  
 
Σε περίπτωση θετικής απάντησης η ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ αποστέλλει σε έντυπη ή/και ψηφιακή μορφή 
στην Τράπεζα την Πράξη Εγγύησης (Υπόδειγμα 3, Παράρτημα ΙΙΙ Οδηγού) ψηφιακά 
υπογεγραμμένη,  με τους όρους που αναφέρονται σε αυτήν. 
 
Ταυτόχρονα με την υπογραφή  της σύμβασης ∆ανείου  υπογράφεται από την Τράπεζα και την 
ΜΕ/ΠΜΕ η ανωτέρω Πράξη Εγγύησης εις τριπλούν.  
Η Τράπεζα θα φροντίζει ώστε να αναφέρεται στη Σύμβαση ∆ανείου  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 η ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ ή ανάθεσης του εν λόγω 
έργου σε τρίτους.  
Η Σύμβαση ∆ανείου και η Πράξη Εγγύησης αναγράφουν την ίδια ημερομηνία.  
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Στην Πράξη Εγγύησης θα συμπληρώνονται από την Τράπεζα απαραίτητα τα εξής: ο αριθμός 
σύμβασης ∆ανείου, η ημερομηνία υπογραφής σύμβασης δανείου, ο αριθμός δανειακού 
λογαριασμού (ΙΒΑΝ ή άλλη μορφή), η ημερομηνία εκταμίευσης του δανείου και το τελικό 
εκταμιευθέν ποσό δανείου (ίσο με το ποσό που αναφέρεται στην σύμβαση ∆ανείου). 
 
Το πεδίο «τελικό εκταμιευθέν ποσό δανείου» θα συμπληρώνεται στην ανωτέρω πράξη 
εγγύησης στις περιπτώσεις προτιμολόγιων ή/και προσφορών εσωτερικού ή εξωτερικού, όταν 
και μόνο όταν: 
• τα προσκομιζόμενα οριστικά παραστατικά για τη διενέργεια της πληρωμής (Τιμολόγια, ∆ελτία 
Αποστολής κ.λ.π) ταυτίζονται πλήρως με τα αναγραφόμενα στην προσφορά (περιγραφή 
ειδών - κωδικοί , ποσότητες, τιμές μονάδας) και 

• τα προσκομιζόμενα οριστικά παραστατικά των προμηθευτών είναι αξίας μικρότερης από το 
αρχικά εγκριθέν ποσό δανείου βάσει των προτιμολόγιων ή/και προσφορών. 

∆ιευκρινίζεται ότι: 
• στην περίπτωση που τελικώς τα οριστικά τιμολόγια των προμηθευτών εξωτερικού για εύλογες 
αιτίες που δεν συνιστούν αλλαγή της παραγγελίας (π.χ  συναλλαγματικούς λόγους, έξοδα 
μεταφορικών, έξοδα εκτελωνισμού) οδηγούν σε υψηλότερο κόστος παραλαβής των 
προμηθειών από το αρχικά εγκριθέν ποσό δανείου βάσει των προτιμολόγιων ή/και 
προσφορών, τότε θα επιστρέφεται η πράξη εγγύησης και θα υποβάλλεται νέο αίτημα (δίχως 
το νέο αυτό αίτημα να προσμετράτε στον ανωτέρω αριθμό των δικαιούμενων 6 αιτημάτων της 
ΜΕ/ΠΜΕ). 

 
Προϋπόθεση για την εκταμίευση του δανείου από την Τράπεζα είναι, μεταξύ άλλων, η ΜΕ/ΠΜΕ 
να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερη, την συγκεκριμένη ημερομηνία εκταμίευσης του 
δανείου. Σημειώνεται ότι στην περίπτωση ύπαρξης υποχρέωσης παρακράτησης ποσού, η 
ΜΕ/ΠΜΕ δεν είναι επιλέξιμη. 
 
Μόλις γίνει η εκταμίευση του ποσού του δανείου και ταυτόχρονα κατατεθεί το ποσό της 
προμήθειας στον λογαριασμό της ΤΕΜΠΜΕ οπότε άρχεται η ισχύς της εγγύησης, τότε 
αποστέλλεται από την Τράπεζα στην ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ, κατάλληλα συμπληρωμένο, ένα από τα 
τρία υπογεγραμμένα αντίγραφα της Πράξης Εγγύησης καθώς και συνοδευτικό συγκεντρωτικό 
αρχείο εκταμιεύσεων και καταβεβλημένων προμηθειών (ανά δεκαπενθήμερο) σε μορφή xml με 
βάση το Υπόδειγμα 4 (Παράρτημα ΙΙΙ Οδηγού). Ειδικότερα στην περίπτωση απόκλισης των 
αναγραφομένων στοιχείων μεταξύ της έντυπης πράξης εγγύησης και του ανωτέρω 
υποδείγματος 4 κατισχύουν τα στοιχεία του υποδείγματος 4. 
 
Η Τράπεζα υποχρεούται να ενημερώνει την ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ στις περιπτώσεις ληξιπρόθεσμων 
οφειλών (π.χ. χρεολύσιο, τόκοι). 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 ΙΙΙ Οδηγού)  
 
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, ΑΦΜ, κλπ. , αμέσως μόλις αυτές περιέρχονται σε γνώση 
της. 
 
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 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 
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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). 

 
 
 

6.2 Έναρξη Ισχύος, ∆ιάρκεια της Εγγύησης και Ποσοστό Κάλυψης της Εγγύησης  
 
1. Η εγγύηση αρχίζει να ισχύει από την ημερομηνία της εκταμίευσης του δανείου και της 

ταυτόχρονης κατάθεσης της προμήθειας σε λογαριασμό της ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ. 
2. Η εκταμίευση του δανείου και η έκδοση των αντίστοιχων δίγραμμων επιταγών ή του 

εμβάσματος, πρέπει να γίνει εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία έγκρισης της 
εγγύησης του δανείου από την ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ. Σε διαφορετική περίπτωση δεν παρέχεται 
εγγύηση από την ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ. Ως ημερομηνία έγκρισης ορίζεται η ημερομηνία απόφασης 
του αρμόδιου εγκριτικού οργάνου της ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ. 

3. Η εγγύηση ισχύει για όλη τη διάρκεια του δανείου.  
4. Το ποσοστό κάλυψης της εγγύησης ανέρχεται σε 80% 
 
 
 
6.3. Ετήσια προμήθεια εγγύησης και τρόπος καταβολής της 
 
Η ετήσια προμήθεια της ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ για την παροχή της εγγύησης της ανέρχεται σε 0,35% επί 
του δανείου και βαρύνει την επιχείρηση. 

Η συνολική προμήθεια ανερχόμενη σε 2,1% επί του δανείου (0,35%* 6) θα καταβληθεί εφ΄ 
άπαξ με την εκταμίευση του δανείου. 
 
Η προμήθεια θα κατατίθεται, με ευθύνη της Τράπεζας, σε τραπεζικό λογαριασμό της ΤΕΜΠΜΕ 
ΑΕ που έχει ανοιχθεί σε κάθε συνεργαζόμενη Τράπεζα για το σκοπό αυτό. 
Στην αιτιολογία κατάθεσης θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφεται ο Αριθμός Πράξης 
Εγγύησης και ο ΑΦΜ της ΜΕ/ΠΜΕ, προκειμένου να καταστεί δυνατή (από το αντίγραφο 
κίνησης λογαριασμού) η ταυτοποίηση του ποσού προμήθειας με την αντίστοιχη ΜΕ/ΠΜΕ. 
 
Σε περίπτωση πρόωρης εξόφλησης του δανείου, καταγγελίας, υπαναχώρησης, κλπ η 
προμήθεια δεν επιστρέφεται.  
 
Η ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ με την έναρξη ισχύος της εγγύησης (και κατάθεσης της προμήθειας) 
αποστέλλει στις ΜΕ/ΠΜΕ νόμιμο παραστατικό στοιχείο δαπάνης  του ΚΒΣ. 
 
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). 
 
 
7. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
 
Η Αίτηση για Παροχή Εγγύησης Χρηματοδότησης Επιχείρησης συμπληρώνεται στην 
ηλεκτρονική φόρμα από την Τράπεζα (Υπόδειγμα 1, παράρτημα οδηγού), και συνοδεύεται 
υποχρεωτικά από την υπεύθυνη δήλωση της αιτούσας ΜΕ/ΠΜΕ, σύμφωνα με το 
επισυναπτόμενο (Υπόδειγμα 2, παράρτημα Οδηγού), καθώς και από τα παρακάτω 
δικαιολογητικά, τα οποία η επιχείρηση πρέπει να προσκομίσει στην Τράπεζα: 
 

1. Έντυπο Ε3 της τελευταίας κλεισμένης διαχειριστικής χρήσης (βλ. ανωτέρω παραγρ.4.1).  
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• Ειδικότερα, επιχειρήσεις με Γ’ Κατηγορίας Βιβλία που έχουν υπερδωδεκάμηνη 
διαχειριστική χρήση δύνανται να υπαχθούν στο παρόν Πρόγραμμα 
προσκομίζοντας αντί του εντύπου Ε3 άλλα στοιχεία αντίστοιχης αποδεικτικής 
αξίας(βλ. ανωτέρω παραγρ.4.1). 

• Νεοσύστατες επιχειρήσεις που δεν έχουν κλείσει διαχειριστική χρήση και ως εκ 
τούτου δεν έχουν υποβάλει έντυπο Ε3 τότε θα υποβάλλουν αντίστοιχης 
αποδεικτικής αξίας έγγραφα, από τα οποία θα προκύπτει ότι ο προβλεπόμενος 
ετήσιος κύκλος εργασιών κατά το έτος υποβολής της αίτησης δεν θα πρέπει να 
υπερβεί τα 10 εκατ. €.  (βλ. ανωτέρω παραγρ.4.1). 

 
2. Έντυπο Ε7 που αφορά την αμέσως προηγούμενη διαχειριστική χρήση ή έγγραφο 

ισοδύναμης αποδεικτικής ισχύος (βλ. ανωτέρω παραγρ.4.1). 
Προκειμένου για νεοσύστατες επιχειρήσεις, οι οποίες δεν έχουν υποβάλει έντυπο Ε7, θα 
προσκομίζουν υπεύθυνη δήλωση όπου θα αναγράφουν ότι κατά το έτος υποβολής της 
αίτησής  τους, θα απασχολήσουν λιγότερους από 50 εργαζόμενους-ΕΜΕ. 

 
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 βάσει του τυποποιημένου Υποδείγματος 2β 

(Παράρτημα ΙΙΙ Οδηγού) που αναλύεται ο τρόπος ανάπτυξης της γενικής 
επιχειρηματικότητάς της.  Στο σχέδιο απαιτείται να συμπεριλαμβάνονται και επενδύσεις 
παγίων (μηχανήματα, λοιπός εξοπλισμός, ειδικές εγκαταστάσεις, άϋλες ενέργειες κ.λ.π). 

 
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.  
Τα ανωτέρω νόμιμα παραστατικά θα έχουν  ημερομηνία έκδοσης ως και 60 ημέρες πριν 
από την ημερομηνία υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στην Τράπεζα και σε κάθε 
περίπτωση μετά την ημερομηνία έγκρισης  του παρόντος Οδηγού. 

 
Τα ανωτέρω δικαιολογητικά παραμένουν στον δανειακό φάκελο της ΜΕ/ΠΜΕ στην Τράπεζα. 
 
 
Πέραν αυτών, η ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. μπορεί να ζητήσει ό,τι πρόσθετα στοιχεία και δικαιολογητικά 
κρίνει σκόπιμο, για την υποβοήθηση της διαδικασίας. 

 
 
 
8. 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 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 του δανείου, γίνεται αποκλειστικά και μόνο για τον σκοπό που χορηγήθηκε. 
 
Τέλος, η ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ παρακολουθεί το ακαθάριστο ισοδύναμο επιχορήγησης ανά δανειακή 
σύμβαση και ανά επιχείρηση, όπως ορίζουν οι σχετικές διατάξεις της Ε.Ε. 
 
 
9. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
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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 να 
διασφαλίζουν ότι τα δηλούμενα στοιχεία είναι ακριβή και αληθή. 
 
Β) Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να υποβάλλουν στοιχεία για άλλα προγράμματα στα οποία 
έχουν ενταχθεί, με σκοπό την εξέταση της σώρευσης ενισχύσεων de minimis ή/και τη σώρευση 
ενισχύσεων de minimis και άλλων κρατικών ενισχύσεων, συμπληρώνοντας τα αντίστοιχα πεδία 
της ηλεκτρονικής φόρμας της Αίτησης για Παροχή Εγγύησης Χρηματοδότησης Επιχείρησης 
καθώς και της υπεύθυνης δήλωσης της ΜΕ/ΠΜΕ. 
 
Γ) Με την καταβολή των ποσών στους προμηθευτές, το αργότερο εντός μηνός από την 
ημερομηνία έκδοσης της ανωτέρω δίγραμμης επιταγής, η ΜΕ/ΠΜΕ υποχρεούται και οφείλει να 
λάβει από τον προμηθευτή σχετική εξοφλητική απόδειξη είσπραξης και να την προσκομίσει 
στην Τράπεζα, η οποία την τηρεί στο δανειακό φάκελο. 
 
∆) Κατά την αποπληρωμή του δανείου οι επιχειρήσεις οφείλουν να υποβάλουν στην Τράπεζα 
απολογιστική έκθεση για το σχέδιο ανάπτυξης που υλοποιήθηκε, σύμφωνα με το τυποποιημένο 
Υπόδειγμα 2γ (Παράρτημα ΙΙΙ Οδηγού) 
 
Ε) 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. 
 
ΣΤ) Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να συμπληρώνουν τυποποιημένα έντυπα που δύναται να 
χορηγήσει η ΤΕΜΠΜΕ στις Τράπεζες με στόχο την αποτύπωση των συνολικών δαπανών της 
επιχείρησης. ∆υνητικά και όχι περιοριστικά τα στοιχεία είναι: Επωνυμία και ΑΦΜ του 
προμηθευτή, ημερομηνία έκδοσης, αύξων αριθμός καθαρό ποσό και συνολικό ποσό 
παραστατικού, στοιχεία επιταγής εξόφλησης (Τράπεζα, ημερομηνία, ποσό και αριθμός) κ.λ.π 
 
 
 
10.  ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΕΛΙΚΗΣ ΖΗΜΙΑΣ 
 
Ορίζεται ότι το ποσό επί του οποίου εφαρμόζεται το ποσοστό εγγύησης της ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ είναι 
το υπόλοιπο του κεφαλαίου/χρεολυσίου (ρητά αναφέρεται ότι δεν είναι επιλέξιμο προς εγγύηση 
κάθε ποσό που αφορά τόκους, τόκους υπερημερίας, έξοδα, κ.λπ.) κατά την ημερομηνία 
καταγγελίας της δανειακής σύμβασης. 
 
Ορίζεται διάστημα 90 ημερών συνεχούς ληξιπροθεσμίας από οποιαδήποτε αιτία                  
(ήτοι κεφάλαιο, τόκοι, 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 πριν τη συμπλήρωση 90 ημερών συνεχούς 
ληξιπροθεσμίας.  
 
Σε περίπτωση καθυστέρησης, η τράπεζα, με ποινή υπαναχώρησης, υποχρεούται να 
ενημερώνει την ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ για την καθυστέρηση, το αργότερο έως την 20η ημέρα του 
επομένου ημερολογιακού μήνα για τις καθυστερήσεις του αμέσως προηγούμενου μήνα.  
 
 Η τράπεζα σε συνέχεια της προαναφερόμενης συνεχούς ληξιπροθεσμίας αποστέλλει στην 
ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ το έντυπο της καταγγελίας / κατάπτωσης, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο 
Υπόδειγμα 6 (Παράρτημα ΙΙΙ Οδηγού), στο οποίο θα αναγράφεται το τελικώς οφειλόμενο ποσό 
και θα συνυποβάλλονται ως συνημμένα τα ακόλουθα:  
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1. αντίγραφο κίνησης δανειακού λογαριασμού 
2. αντίγραφο σύμβασης δανείου και τυχόν τροποποιήσεων αυτής 
3. αντίγραφα των νόμιμων παραστατικών που χρηματοδοτήθηκαν από την παρούσα 

σύμβαση  
4. αντίγραφα των δίγραμμων επιταγών και των αποδεικτικών παραλαβής τους από την 

ΜΕ/ ΠΜΕ προκειμένου για προμηθευτές εσωτερικού (επίσης εξοφλητική απόδειξη 
είσπραξης, εκδόσεως προμηθευτή) και αποδεικτικά καταβολής οφειλής (αντίγραφο 
εμβάσματος, αντίγραφο κίνησης λογαριασμού κλπ) προκειμένου για προμηθευτές 
εξωτερικού 

5. αντίγραφα αποδεικτικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας που να 
καλύπτουν την ημερομηνία εκταμίευσης του δανείου 

6. αντίγραφο Ε3 της τελευταίας κλεισμένης διαχειριστικής χρήσης που προηγείται της 
υποβολής της αίτησης ή αντίστοιχης αποδεικτικής αξίας έγγραφο για ΜΕ/ΠΜΕ με 
υπερδωδεκάμηνη διαχειριστική χρήση ή νεοσύστατες (βλ. ανωτέρω παραγρ. 4.1 & 7)  

7. αντίγραφο Ε7 της τελευταίας διαχειριστικής χρήσεως ή αντίστοιχης αποδεικτικής αξίας 
έγγραφο που προηγείται της υποβολής της αίτησης (βλ. ανωτέρω παραγρ.4.1). Επίσης, 
υπεύθυνη δήλωση προκειμένου για νεοσύστατες ΜΕ/ΠΜΕ (βλ. ανωτέρω παραγρ.7) 

8. 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 

9. αντίγραφα που αποδεικνύουν τα λοιπά στοιχεία της υπεύθυνης δήλωσης που 
υποβάλλεται 

10. αντίγραφο βεβαίωσης έναρξης εργασιών, προκειμένου για νεοσύστατες ΜΕ/ΠΜΕ, 
11. αντίγραφο καταγγελίας και έκθεσης επίδοσης στην ΜΕ/ΠΜΕ 
12. αντίγραφα των εξασφαλίσεων που μνημονεύονται στην Πράξη Εγγύησης 

 
Μετά την παραλαβή από την ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ, συμπληρωμένου ορθά του εντύπου της 
καταγγελίας που θα συνοδεύεται με όλα τα ως άνω συνημμένα και εφόσον δεν συντρέχει 
λόγος υπαναχώρησης, η ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ θα καταβάλλει στην τράπεζα το ποσό της εγγύησης 
εντός προθεσμίας δύο μηνών. 
 
 
Α) Σε περίπτωση απουσίας εξασφαλίσεων η ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ παραιτείται από την ένσταση 
διζήσεως. 
 
Β) Σε περίπτωση ύπαρξης εξασφαλίσεων η ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ προχωρά στην άμεση πληρωμή του 
ποσοστού της εγγύησης.  Στη συνέχεια η τράπεζα εντός δύο (2) μηνών από κάθε είσπραξη  
αποδίδει στην ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ το 80% των εισπράξεων αυτών.  
Η άσκηση ή μη του δικαιώματος είσπραξης της τράπεζας της υπόλοιπης οφειλής από την 
ΜΕ/ΠΜΕ, μετά την καταβολή του ποσού εγγύησης από την ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ, επαφίεται στην 
διακριτική ευχέρεια της Τράπεζας στην περίπτωση που κρίνεται από αυτήν ότι οι πιθανές 
εισπράξεις δεν θα είναι ουσιώδεις. 
 
Η ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ διατηρεί σε κάθε περίπτωση το αναγωγικό δικαίωμα σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Αστικού Κώδικα. 
 
Τα αρμόδια τμήματα των τραπεζών θα ενημερώνουν την ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ σε τακτά χρονικά 
διαστήματα για την πορεία είσπραξης των εξασφαλίσεων.  
 
11. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. – ΤΡΑΠΕΖΩΝ  
 
Για την υλοποίηση του Προγράμματος είναι απαραίτητη η συνεργασία μεταξύ ΤΕΜΠΜΕ –
Τραπεζών και η σύναψη σχετικών συμβάσεων. 
 
Στο πλαίσιο της συνεργασίας της, οι Τράπεζες, θα παρέχουν στην ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. κάθε 
απαραίτητο στοιχείο για την παρακολούθηση της πορείας του Προγράμματος. 
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Για στατιστικούς λόγους, η Τράπεζα θα παράσχει στην ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ συγκεντρωτικά στοιχεία 
του αριθμού των επιχειρήσεων που υποβάλλουν αίτηση για ένταξη στο πρόγραμμα, στο τέλος 
του πρώτου διμήνου από την έναρξη του προγράμματος και μετά την λήξη του.  
 
Επίσης οι τράπεζες οφείλουν να παρέχουν έγγραφη ενημέρωση στις ενδιαφερόμενες 
επιχειρήσεις για τους λόγους απόρριψης του αιτήματός τους, μετά από έγγραφο αίτημα του 
ενδιαφερόμενου. Στο εν λόγω έγγραφο θα πρέπει να γίνεται σαφής διάκριση ως προς το αίτιο 
της απόρριψης μεταξύ των προϋποθέσεων του οδηγού ή των λοιπών κριτηρίων που εφαρμόζει 
κάθε Τραπεζικό Ίδρυμα 
 
Οι τράπεζες, υποχρεούνται στην τήρηση των φακέλων των δανείων που εγγυοδοτήθηκαν από 
την ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. τέσσερα (4) χρόνια μετά την λήξη της δανειακής σύμβασης. 
 
Η ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. τηρεί τα στοιχεία που αφορούν της ενισχύσεις που παρασχέθηκαν για δέκα 
έτη μετά την παροχή της τελευταίας μεμονωμένης ενίσχυσης. 
 
Λοιπές λεπτομέρειες που αφορούν τον τρόπο παροχής Eγγύησης Χαμηλότοκων ∆ανείων για 
την κάλυψη δαπανών αγοράς πρώτων υλών, εμπορευμάτων και υπηρεσιών, θα καθοριστούν 
με σχετική σύμβαση συνεργασίας μεταξύ ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ και Τραπεζών, τηρουμένων πάντοτε 
των όρων του παρόντος οδηγού του Προγράμματος «Eγγύησης Χαμηλότοκων ∆ανείων για την 
κάλυψη δαπανών αγοράς πρώτων υλών, εμπορευμάτων και υπηρεσιών». 
 
 
 
12. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΟΙΑΝ  - ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε.  
 
12.1 Αρμοδιότητες διαχείρισης της ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ  

 

i. Λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την αξιοποίηση των συμπερασμάτων των αξιολογήσεων 
του Προγράμματος.  

ii. Παρακολουθεί την πορεία εφαρμογής του προγράμματος που διαχειρίζεται και ειδικότερα τη 
χρηματοοικονομική πρόοδό της, τους ποσοτικοποιημένους δείκτες και τις προοπτικές 
εξέλιξής της και εισηγείται στο ΥΠΟΙΑΝ προτάσεις αναθεώρησής της. 

iii. Συντάσσει αναφορές που ζητούνται από το ΥΠΟΙΑΝ για την υποβολή τριμηνιαίων και 
τελικών εκθέσεων εκτέλεσης,  

iv. Συνεργάζεται με το ΥΠΟΙΑΝ και παρέχει σε αυτό κάθε πληροφορία που ζητείται.  

v. Μεριμνά για εξειδίκευση όπου απαιτείται των απαραίτητων εργαλείων, προτύπων και 
προδιαγραφών για τη σωστή άσκηση των αρμοδιοτήτων διαχείρισης.    

vi. Μεριμνά ώστε να διαδίδονται όσο το δυνατό ευρύτερα οι πληροφορίες σχετικά με τις 
ευκαιρίες χρηματοδότησης για το πρόγραμμα που διαχειρίζεται.  Παρέχει προς τις 
επιχειρήσεις σαφείς και λεπτομερείς πληροφορίες τουλάχιστον σχετικά με: 

vi.i. τους όρους επιλεξιμότητας τους οποίους πρέπει να πληρούν οι αιτήσεις 
παροχής εγγύησης δανείων προκειμένου να ενταχθούν για 
χρηματοδότηση στο πλαίσιο του προγράμματος  

vi.ii. τις διαδικασίες για την εξέταση των αιτήσεων παροχής εγγύησης δανείου 
και τις σχετικές χρονικές περιόδους,  

vi.iii. τα κριτήρια για την επιλογή των προτεινόμενων αιτήσεων  παροχής 
εγγύησης δανείου και ένταξής τους στο πρόγραμμα,  

vi.iv. τα αρμόδια στελέχη της Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε. ΑΕ, τα οποία μπορούν να 
παρέχουν πληροφορίες  
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vi.v. την υποχρέωση δημοσιοποίησης του δικαιούχου της παροχής εγγύησης 
δανείου. 

vii. Συγκεντρώνει, αρχειοθετεί όλες τις  αιτήσεις παροχής εγγύησης που υποβάλλονται και 
ελέγχει την πληρότητα των στοιχείων τους 

viii. Αξιολογεί τις αιτήσεις παροχής εγγύησης που υποβάλλονται, εφαρμόζοντας τα κριτήρια του 
παρόντος Οδηγού Προγράμματος.  

ix. Μεριμνά για την έκδοση της Πράξης παροχής εγγύησης.  

x. Εισηγείται στο ΥΠΟΙΑΝ για την έκδοση τροποποιήσεων της Πράξης παροχής εγγύησης και 
τη δημοσιοποίηση των σχετικών αποφάσεων στις ιστοσελίδες της ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ, του 
ΥΠΟΙΑΝ  και της Γ.Γ.Β. 

xi. Μεριμνά για τη συμμόρφωση της χρηματοδοτούμενης πράξης με τους ισχύοντες 
κοινοτικούς και εθνικούς κανόνες καθ’ όλη την περίοδο της υλοποίησης τους.  

xii. ∆ιενεργεί επαληθεύσεις προκειμένου να επιβεβαιωθεί η συμμόρφωση του προγράμματος   
προς τους εθνικούς και κοινοτικούς κανόνες.  

Στο πλαίσιο αυτό:   

xiii. Συλλέγει τις αιτήσεις παροχής εγγύησης που υποβάλλονται από τις επιχειρήσεις και 
καταχωρεί στο πληροφοριακό σύστημά του, την Πράξη εγγύησης μετά από επιβεβαίωση 
ότι:  

(α) οι αιτήσεις των επιχειρήσεων είναι ακριβείς, 

(β) η ενίσχυση και η δαπάνη είναι σύμφωνες με το εθνικό και κοινοτικό δίκαιο,  

(γ) τηρήθηκαν οι κατάλληλες διαδικασίες για την αποφυγή διπλής 
χρηματοδότησης της δαπάνης από άλλα κοινοτικά ή εθνικά χρηματοδοτικά μέσα ή 
από άλλη προγραμματική περίοδο. 

xiv. Τηρεί αρχεία στο πληροφοριακό σύστημά του για τις διοικητικές επαληθεύσεις και τις 
πιστοποιήσεις που πραγματοποιούνται σύμφωνα με τους ειδικότερους κανόνες του 
εφαρμοζόμενου καθεστώτος ενίσχυσης.  

xv. Προβαίνει στην ακύρωση μέρους ή του συνόλου της συνεισφοράς  από το πρόγραμμα, 
η οποία επιβάλλεται βάσει πορίσματος πιστοποίησης καταχωρώντας τις αντίστοιχες 
λογιστικές εγγραφές στο πληροφοριακό σύστημά του.  

xvi. Σε περιπτώσεις που διαπιστωθεί βάσει των επιθεωρήσεων ή ελέγχων που 
διενεργούνται αχρεωστήτως καταβληθείσα δαπάνη, εφαρμόζει τις διαδικασίες για την 
ανάκτησή της σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Κεφάλαιο ∆΄ της ΥΠΑΣΥ∆ (ΦΕΚ 
540/τ.Β/27.03.08). 

xvii. Συνεργάζεται με τα αρμόδια εθνικά και κοινοτικά ελεγκτικά όργανα και μεριμνά για την 
υποβολή στο ΥΠΟΙΑΝ των τεκμηριωμένων απαντήσεών του στα σχετικά πορίσματα 
ελέγχου.  

xviii. Συλλέγει και καταχωρεί στο πληροφοριακό σύστημα του τα στοιχεία παρακολούθησης 
εκτέλεσης του προγράμματος. Οι Πράξεις Παροχής Εγγυήσεων, που ανακαλούνται 
δημοσιεύονται στην κεντρική ιστοσελίδα του ΥΠΟΙΑΝ και στις ιστοσελίδες της ΤΕΜΠΜΕ 
ΑΕ και Γ.Γ.Β.  

xix. Παρακολουθεί τις επιχειρήσεις σχετικά με την τήρηση των υποχρεώσεων που έχουν 
αναλάβει, την πορεία της Πράξης Παροχής Εγγύησης, την τήρηση χωριστής λογιστικής 
μερίδας ή επαρκούς λογιστικής κωδικοποίησης.  

xx. Εξειδικεύει όπου απαιτείται τις απαιτήσεις για τη διασφάλιση της τήρησης όλων των 
εγγράφων σχετικά με τις δαπάνες και τους ελέγχους. 

xxi. Παρέχει στο ΥΠΟΙΑΝ όλες τις αναγκαίες πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες και τις 
πιστοποιήσεις/επαληθεύσεις που πραγματοποιεί για κάθε αίτηση Παροχής Εγγύησης 
που διαχειρίζεται. 



 

 

 

 

22 
 

xxii. Έχει την ευθύνη για την ακρίβεια, την ποιότητα και πληρότητα των στοιχείων που 
καταχωρεί στο πληροφοριακό σύστημά του. 

 
12.2 Υποχρεώσεις της ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ  

Επιπροσθέτως των αρμοδιοτήτων της παραγράφου 12.1 της ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ αναλαμβάνει τις 
εξής υποχρεώσεις : 

1. Κοινοποιεί στο ΥΠΟΙΑΝ, το τριμηνιαίο πρόγραμμα ενεργειών/δραστηριοτήτων με 
ποσοτικούς και ποιοτικούς στόχους για το πρόγραμμα που διαχειρίζεται καθώς και 
εξαμηνιαίες εκθέσεις ανάλυσης της προόδου που επιτεύχθηκε. 

2. Αποδέχεται όλους τους προβλεπόμενους από αρμόδια ελεγκτικά όργανα της Ελλάδας ή της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και παρέχει σε αυτά όλα τα αναγκαία στοιχεία για την απρόσκοπτη 
διενέργεια αυτών. Αποδέχεται διοικητικές και επιτόπιες επιθεωρήσεις από τα αρμόδια 
όργανα και παρέχει σε αυτά όλα τα αναγκαία στοιχεία προκειμένου να επιβεβαιωθεί η κατά 
το δέοντα τρόπο άσκηση των καθηκόντων που του έχουν ανατεθεί. 

3. Συνεργάζεται με το ΥΠΟΙΑΝ και παρέχει σε αυτό κάθε πληροφορία που ζητείται. 

4. Συνεργάζεται με το ΥΠΟΙΑΝ για την έκδοση κανονιστικών αποφάσεων και την εξειδίκευση 
εργαλείων και προτύπων που απαιτούνται για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του. 

5. ∆ιασφαλίζει ότι όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα σχετικά με τις δαπάνες και τους  λογιστικούς 
ελέγχους της πράξης που διαχειρίζεται, τηρούνται για διάστημα τριών ετών μετά το κλείσιμο 
του προγράμματος   

Επιπροσθέτως των ανωτέρω διασφαλίζει ότι: 

• τηρούνται λεπτομερή μητρώα για κάθε καθεστώς ενισχύσεων επί δέκα έτη από την 
ημερομηνία κατά την οποία χορηγήθηκε η τελευταία ατομική ενίσχυση βάσει του εν 
λόγω καθεστώτος. Τα εν λόγω μητρώα περιέχουν όλες τις αναγκαίες πληροφορίες 
για να διαπιστωθεί αν πληρούνται οι προϋποθέσεις απαλλαγής που ορίζονται στον 
Κανονισμό 1998/2006  περιλαμβανομένων των πληροφοριών για το καθεστώς των 
επιχειρήσεων των οποίων το δικαίωμα ενίσχυσης εξαρτάται από το καθεστώς τους 
ως ΜΜΕ. 

6. Συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις ενημέρωσης και δημοσιότητας. 

7. ∆ιαβιβάζει στην Εθνική Αρχή Συντονισμού, Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού  τις αναγκαίες 
πληροφορίες για την παρακολούθηση της τήρησης των κανόνων σώρευσης των 
ενισχύσεων. 

 
12.3 Υποχρεώσεις του ΥΠΟΙΑΝ  

Το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας συντονίζει και εποπτεύει την 
άσκηση των αρμοδιοτήτων της ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ στα πλαίσια του παρόντος Προγράμματος και 
δύναται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας να 
πραγματοποιεί διοικητικές και επιτόπιες επιθεωρήσεις στην ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ. 

 
 
13. 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 
− Στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας 
(www.ypoian.gr). 


