ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
(ΤΕΜΠΜΕ)

Το ΤΕΜΠΜΕ ιδρύθηκε το 2002 και λειτουργεί με μορφή Α.Ε., ως χρηματοδοτικό
ίδρυμα, με τη βοήθεια Ευρωπαϊκών και Εθνικών Οικονομικών Πόρων
Ο Σκοπός λειτουργίας
του είναι
η διευκόλυνση της πρόσβασης στο
χρηματοπιστωτικό και χρηματοοικονομικό σύστημα της χώρας όλων των Μικρών
και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων, και του Ξενοδοχειακού Κλάδου.
Για την επίτευξη αυτού του σκοπού η ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. παρέχει εγγυήσεις αντεγγυήσεις υπέρ των Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων για την κάλυψη
δανειακών υποχρεώσεών τους έναντι πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων.
Γιατί να απευθυνθώ στο ΤΕΜΠΜΕ
Το Ταμείο δηλαδή 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.

Το Πρόγραμμα ΤΕΜΠΜΕ - Εγγυοδοσίας Β’ ΦΑΣΗΣ (2009)
Απευθύνεται σε επιχειρήσεις που:
¾
¾

Λειτουργούν, περιλαμβανομένων και όλων των κλάδων των Τουριστικών
και Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων
Ανήκουν σε οποιασδήποτε νομική μορφή (ατομική, Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε.,
Α.Ε.), και δεν είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο

¾ Έχουν κέντρο άσκησης της δραστηριότητας τους εντός της ελληνικής
επικράτειας
Απασχολούν μέχρι και 49 άτομα προσωπικό
¾ Έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών μικρότερο από €10 εκατ.
¾ Ο μέσος όρος των τριών τελευταίων χρήσεων της επιχείρησης να είναι
θετικός
¾

και παρέχει Εγγύηση σε Μέγιστο ύψος ποσού του δανείου € 125.000 ανά
επιχείρηση.
Διαδικασία Εγγυοδοσίας
Η διαδικασία είναι απλή. Ο κάθε ενδιαφερόμενος έρχεται σε επαφή με την
τράπεζα που συνεργάζεται – συμβεβλημένη με το ΤΕΜΠΜΕ – και μαζί με τις
διαδικασίες έκδοσης δανείου συμπληρώνεται και η κατάλληλη Φόρμα – Αίτηση για
Εγγυοδοσία.

Η αίτηση έπειτα εξετάζεται από το ΤΕΜΠΜΕ και αν πληρούνται οι κατάλληλες
προϋποθέσεις, εγκρίνεται μέσα σε διάστημα λίγων ημερών.
Το ΤΕΜΠΜΕ για την παροχή της Εγγύησης λαμβάνει μια μικρή προμήθεια ( 0,25%
επί το ποσό του δανείου) εφάπαξ και το επιτόκιο του τραπεζικού δανείου
υπολογίζεται βάσει του URIBOR (+2,1%)

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΤΕΜΠΜΕ μπορείτε να απευθυνθείτε
στο ΚΕΣ – ΞΕΕ:
Τηλ. 210-3278981 και 210-3240919 (Η. Γεωργόπουλος, Β. Λιώση)

