
 
 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ  ΕΓΓΥΗΣΗ 

ΤΗΣ ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. 

Οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις παίζουν σημαντικό ρόλο στον ιδιαίτερα ανταγωνιστικό κλάδο που 

δραστηριοποιούνται και η δράση τους αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους μοχλούς της 

ελληνικής οικονομίας.  

Στα πλαίσια αυτά η Attica Bank, που από τις πρωταρχικές της επιδιώξεις αποτελεί η ανάπτυξη 

προϊόντων και υπηρεσιών που συμβάλλουν στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και στην 

ανάπτυξη των επιχειρήσεων, προχώρησε στη δημιουργία νέων χρηματοδοτικών προϊόντων.  

Τα χρηματοδοτικά αυτά προϊόντα είναι απόρροια της σύμβασης συνεργασίας που υπέγραψε η 

Attica Bank με το Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε.). 

 

Τί είναι το Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (ΤΕΜΠΜΕ 

Α.Ε.) 

Το Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων λειτουργεί με τη μορφή 

Ανώνυμης Εταιρίας. 

Σκοπός του είναι η διευκόλυνση της πρόσβασης μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων όλων των 

κλάδων, υφιστάμενων ή νεοϊδρυόμενων στην αγορά κεφαλαίων, 

− για την προώθηση του τεχνολογικού και οργανωτικού εκσυγχρονισμού καθώς και  

− την εισαγωγή καινοτομιών στην οργάνωση και λειτουργία τους. 

Για την επίτευξη αυτού του σκοπού η ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. θα παρέχει εγγυήσεις - αντεγγυήσεις υπέρ 

των Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων για την κάλυψη υποχρεώσεών τους έναντι 

πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων με τα οποία θα συμβάλλεται και οι οποίες απορρέουν 

από χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες όπως δάνεια, προεξόφληση επιχειρηματικών απαιτήσεων, 

χρηματοδοτική μίσθωση, κάλυψη αναγκών σε Κεφάλαια Κίνησης, κ.λπ.  

Το Ταμείο Εγγυοδοσίας θα εγγυάται την κάλυψη μέρους των δανείων των μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων που χορηγούνται από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της χώρας. Αυτό σημαίνει ότι 

αν για παράδειγμα ένα επενδυτικό σχέδιο δε μπορούσε να χρηματοδοτηθεί από την Τράπεζα 

λόγω μη επαρκών εξασφαλίσεων, τώρα θα μπορεί, εφόσον φυσικά η επιχείρηση κριθεί οικονομικά 

βιώσιμη. 

 

Πού απευθύνεται 

Το Ταμείο Εγγυοδοσίας απευθύνεται σε ήδη υπάρχουσες καθώς και σε νεοϊδρυόμενες 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής (ατομικές, Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε.),που 

απασχολούν μέχρι 49 άτομα προσωπικό και έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών έως €10 εκατ.  

 



 
 
 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ  - Β’ φάση – με την εγγύηση της ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. 

Σε συνέχεια της Α’ φάσης του προγράμματος ΤΕΜΠΜΕ που αφορούσε στην εγγύηση και 

επιδότηση του επιτοκίου  τραπεζικών δανείων κεφαλαίου κίνησης, τακτής λήξης, η Attica Bank 

συμμετέχοντας στη Β φάση του προγράμματος ΤΕΜΠΜΕ, δημιούργησε ένα νέο προϊόν για την 

κάλυψη των αναγκών σε κεφάλαια των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. 

«Δανεισμός με την εγγύηση της ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε.» για την κάλυψη αναγκών σε Κεφάλαιο 

Κίνησης μονιμότερου χαρακτήρα 

Τα βασικά χαρακτηριστικά του προϊόντος είναι: 

- η μέγιστη διάρκεια του δανείου και της εγγύησης από την ΤΕΜΠΜΕ 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 Attica Bank 

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%). Δάνεια 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. 

- Μέγιστο ύψος δανείου ανά επιχείρηση θα είναι €125.000. 

- Επιλέξιμες εταιρείες είναι, πλέον, όλες εκείνες που ο μέσος όρος κερδών προ αποσβέσεων 

των τριών τελευταίων χρήσεών τους , δηλαδή 2006, 2007 και 2008, είναι θετικός. 

- Μειώνεται η εφάπαξ προμήθεια υπέρ του ΤΕΜΠΜΕ από το 1% στο 0,25%. 

 

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.  

 



 
 
Προϋποθέσεις για τη λήψη της της Εγγύησης της ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε 

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, λιγότερους 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 

− Δεν τους έχουν υποβληθεί κατά τον χρόνο υποβολής και εξέτασης της αίτησής τους κυρώσεις 

για παράβαση Κοινοτικών Κανονισμών ή Εθνικής Νομοθεσίας. 

 

Δεν 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 

 

Διαδικασία χορήγησης  

Ο επιχειρηματίας απευθύνεται στο υποκατάστημα της Τράπεζάς μας υποβάλλοντας το 

χρηματοδοτικό του αίτημα. Το κατάστημα εξετάζει το σχετικό αίτημα της επιχείρησης 

αξιολογώντας το Επιχειρησιακό  Επενδυτικό σχέδιο και την πιστοληπτική ικανότητα των 

υποψήφιων επενδυτών, σύμφωνα με τους ισχύοντες εσωτερικούς κανονισμούς και τα κριτήρια 

πιστοδότησης της Τράπεζας. Στην περίπτωση που το Επιχειρηματικό-Επενδυτικό σχέδιο κρίνεται 

ως οικονομικά βιώσιμο και επιπρόσθετα εκπληρώνονται οι όροι και οι προϋποθέσεις που θέτει η 

ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε., η Τράπεζα αποστέλλει αίτημα για παροχή εγγύησης ή/και επιδότησης επιτοκίου 

στο Ταμείο Εγγυοδοσίας. Σε περίπτωση που το Ταμείο απαντήσει θετικά στην αίτηση παροχής 

εγγύησης ή/και επιδότησης επιτοκίου πραγματοποιείται η εκταμίευση του δανείου. 

Το Ταμείο Εγγυοδοσίας αναλαμβάνει την εγγύηση όχι του συνόλου, αλλά μέρους του δανείου.  

 

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθυνθείτε στα καταστήματα της Attica Bank. 

 


