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ΔΠΔΞΖΓΖΖ ΟΡΩΝ ΠΑΡΟΝΣΟ ΟΓΖΓΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΖ
Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο Οδεγνχ Δθαξκνγήο, νη ρξεζηκνπνηνχκελνη φξνη έρνπλ ηελ έλλνηα
πνπ ηνπο απνδίδεηαη θαησηέξσ:
ΟΡΟ
Γεκόζηα Υξεκαηνδόηεζε
Γεκόζηα
Δπηρνξήγεζε
Γεκόζηα Γαπάλε

ΔΠΔΞΖΓΖΖ ΔΝΝΟΗΑ
ή
Απνηειεί ην πνζφ πνπ θαηαβάιιεηαη
ή
ζπκκεηνρή ζε θάζε ΜΔ/ΠΜΔ.

ζαλ δεκφζηα

Γαλεηαθή ύκβαζε

Η ζχκβαζε πνπ ζπλάπηεη ε ΜΔ/ΠΜΔ κε ηελ ηξάπεδα ηεο
επηινγήο ηεο, πνπ ρνξεγεί ην δάλεην.

Δγγπνδνζία

Η πξάμε κε ηελ νπνία ην Σακείν Δγγπνδνζίαο (ΣΔΜΠΜΔ
Α.Δ.) εγγπάηαη, ππέξ ηεο ΜΔ/ΠΜΔ, έλα κέξνο ηνπ Γαλείνπ
πξνο ηελ δαλεηνδνηνχζα ηξάπεδα

Σν κέξνο (πνζνζηφ) ηνπ δαλεηαθνχ θεθαιαίνπ γηα ην νπνίν
εγγπάηαη ην Σακείν Δγγπνδνζίαο
Έλα Γάλεην πνπ έρεη ιάβεη εγγπνδνζία απφ ηελ ΣΔΜΠΜΔ
Δγγπεκέλν Γάλεην
Α.Δ.
Η ελεξγνπνίεζε ηνπ δαλείνπ / δαλεηαθήο ζχκβαζεο
Δλεξγνπνίεζε
Δγγπεκέλνπ πξαγκαηνπνηείηαη φηαλ γίλεη ε εθ’ άπαμ εθηακίεπζε ηνπ
Γαλείνπ / Γαλεηαθήο ύκβαζεο δαλεηαθνχ θεθαιαίνπ απφ ηελ επηρείξεζε θαη ζπγρξφλσο
θαηαηεζεί ε πξνκήζεηα ππέξ ηεο ΣΔΜΠΜΔ ΑΔ
Δγγύεζε

ΔΠΔΞΖΓΖΖ ΤΝΣΜΖΔΩΝ
ΤΠ.ΟΗ.Α.Ν.
ΤΠ.Ο.

Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο
Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ

Δ.Δ.

Δπξσπατθή Δπηηξνπή

Σ.Δ.Μ.Π.Μ.Δ Α.Δ.

Σακείν Δγγπνδνζίαο Μηθξψλ θαη Πνιχ Μηθξψλ Δπηρεηξήζεσλ ή Σακείν
Δγγπνδνζίαο

Μ.Δ

Μηθξή Δπηρείξεζε

Π.Μ.Δ

Πνιχ Μηθξή Δπηρείξεζε

Κ.Α.Γ.

Κσδηθφο Αξηζκφο Γξαζηεξηφηεηαο

Δ.Μ.Δ.

Δηήζηεο Μνλάδεο Δξγαζίαο

Φ.Π.Α.

Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο
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1.ΓΔΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ
Έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ ζήκεξα νη ειιεληθέο κηθξέο θαη
πνιχ κηθξέο επηρεηξήζεηο είλαη νη δπζρέξεηεο θάιπςεο ησλ δαπαλψλ ηνπο πνπ πξνθχπηνπλ απφ
ηελ θαζεκεξηλή ιεηηνπξγία ηνπο, εμαηηίαο κηαο ζεηξάο αηηηψλ, γεγνλφο πνπ επεξεάδεη ζεκαληηθά
ηελ δηθή ηνπο ξεπζηφηεηα αιιά θαη ηελ ξεπζηφηεηα ηξίησλ πνπ ιεηηνπξγνχλ σο πξνκεζεπηέο
ζηελ εκπνξηθή αιπζίδα.
Γηα ηελ αληηκεηψπηζε απηνχ ηνπ πξνβιήκαηνο, ηελ απνθαηάζηαζε ηεο ξεπζηφηεηαο ησλ
επηρεηξήζεσλ θαη ηελ αλάπηπμε θαη επέθηαζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο
δεκηνπξγήζεθε ην Πξφγξακκα κε ηίηιν «Δγγύεζε από ηελ ΣΔΜΠΜΔ ΑΔ Υακειόηνθσλ
Γαλείσλ γηα ηελ θάιπςε δαπαλώλ αγνξάο πξώησλ πιώλ, εκπνξεπκάησλ θαη
ππεξεζηώλ».
Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο ε ΣΔΜΠΜΔ ΑΔ ζα ζπλεξγαζηεί κε Σξαπεδηθά ηδξχκαηα
ηεο ρψξαο.
1.1 Γεληθόο ηόρνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο
Γεληθφο ζηφρνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο είλαη ε αλάπηπμε θαη επέθηαζε ηεο γεληθήο επηρεηξεκαηηθήο
δξαζηεξηφηεηαο πθηζηακέλσλ, λέσλ θαη ππφ ζχζηαζε ΜΔ θαη ΠΜΔ κέζσ ηεο ππνζηήξημεο ηεο
πξφζβαζεο ζην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα γηα ηελ άκεζε θάιπςε ηξερνπζψλ αλαγθψλ γηα
δαπάλεο αγνξάο πξψησλ πιψλ, εκπνξεπκάησλ θαη ππεξεζηψλ θαη ζπλεπψο απειεπζέξσζεο
πφξσλ γηα ηελ επίηεπμε ζην απψηεξν κέιινλ ηνπ ηερλνινγηθνχ ηνπο εθζπγρξνληζκνχ. Με ην
πξφγξακκα απηφ δηαζθαιίδεηαη θαη’αξράο ε βησζηκφηεηά ηνπο κέζσ ηεο ελίζρπζεο ηεο
ξεπζηφηεηαο ηνπο θαη ζηεξίδεηαη γεληθφηεξα ε επηρεηξεκαηηθφηεηα ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν ζηελ
παξνχζα πεξίνδν νηθνλνκηθήο θξίζεο.
ην πιαίζην απηφ ην Σακείν Δγγπνδνζίαο (ΣΔΜΠΜΔ) εγγπάηαη κεγάιν κέξνο ησλ δαλείσλ πνπ
ζπλάπηνπλ νη ΜΔ θαη ΠΜΔ κε ηνπο ρξεκαηνπηζησηηθνχο θνξείο, δηαζθαιίδνληαο παξάιιεια
ρακειφ ζρεηηθά επηηφθην, παξνρή ειάρηζησλ ή κεδεληθψλ εμαζθαιίζεσλ γηα ηηο ΜΔ θαη ΠΜΔ θαη
νκαιφ ηξφπν απνπιεξσκήο ησλ δαλείσλ. Έηζη, επηκεξίδεηαη ν επηρεηξεκαηηθφο θίλδπλνο
αλάκεζα ζηα ηξία εκπιεθφκελα κέξε (επηρεηξήζεηο, πηζησηηθά ηδξχκαηα, Σακείν Δγγπνδνζίαο).
1.2 Δηδηθνί ζηόρνη ηνπ Πξνγξάκκαηνο
Δηδηθνί ζηφρνη ηνπ Πξνγξάκκαηνο είλαη:
λα δνζεί ε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ησλ ΜΔ/ΠΜΔ ζε πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο γηα ηελ θάιπςε
νθεηιψλ πξνο πξνκεζεπηέο, αιιά θαη ν κεζνπξφζεζκνο πξνγξακκαηηζκφο ησλ ΜΔ/ΠΜΔ
λα εληζρπζεί ε ξεπζηφηεηα ησλ πξνκεζεπηψλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηε ρψξα καο, νη νπνίνη
πιεξψλνληαη κε κεγάιε θαζπζηέξεζε,
λα ειαρηζηνπνηεζεί ην θφζηνο δαλεηζκνχ ησλ ΜΔ/ΠΜΔ κέζσ πξνθαζνξηζκέλνπ ρακεινχ
επηηνθίνπ θαη παξνρήο ειάρηζησλ ή κεδεληθψλ εμαζθαιίζεσλ δαλεηζκνχ ησλ ΜΔ/ΠΜΔ,
πξάγκα πνπ ζα βειηηψζεη αηζζεηά ηελ αληαγσληζηηθφηεηά ηνπο, ιακβαλνκέλεο ππ’ φςηλ ηεο
παξνχζαο νηθνλνκηθήο θξίζεο,
- λα δηεπθνιπλζεί ε απνπιεξσκή ησλ δαλείσλ κε ηελ παξνρή επλντθψλ φξσλ (δηεηήο
πεξίνδνο ράξηηνο θαη κεγάιε δηάξθεηα απνπιεξσκήο ησλ δαλείσλ).
- λα απειεπζεξσζνχλ πφξνη ή λα αλαδεηεζνχλ ζην κέιινλ λέεο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο γηα
ηελ αλάπηπμε ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο κέζσ ηνπ ηερλνινγηθνχ εθζπγρξνληζκνχ
Όια ηα παξαπάλσ ζα γίλνπλ κε ηελ εγγχεζε ηεο ΣΔΜΠΜΔ γεγνλφο πνπ ζα αλαδείμεη ην Σακείν
Δγγπνδνζίαο σο θεληξηθφ κεραληζκφ ππνβνήζεζεο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ κηθξψλ θαη πνιχ
κηθξψλ επηρεηξήζεσλ.
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1.3 ε πνηνπο απεπζύλεηαη
Σν Πξφγξακκα απεπζχλεηαη ζε ππφ ζχζηαζε (πνπ δηαζέηνπλ ΑΦΜ), λενζχζηαηεο, λέεο θαη
πθηζηάκελεο ΜΔ/ΠΜΔ νηαζδήπνηε λνκηθήο κνξθήο, έρνπλ έδξα ζε νπνηαδήπνηε πεξηθέξεηα
ηεο Διιάδνο, απαζρνινχλ (ή ζα απαζρνιήζνπλ, γηα ηηο ππφ ζχζηαζε ζην πξψην έηνο
ιεηηνπξγίαο) ιηγφηεξνπο απφ 50 εξγαδφκελνπο - ΔΜΔ θαη εκθαλίδνπλ (ή πξνβιέπεηαη, γηα ηηο
ππφ ζχζηαζε ΜΔ/ΠΜΔ, φηη ζα εκθαλίζνπλ ζην πξψην έηνο ιεηηνπξγίαο ηνπο) εηήζην θχθιν
εξγαζηψλ έσο 10 εθαη. € (βιέπεηε αλαιπηηθφηεξα ηελ ελφηεηα «Δπηιέμηκεο Δπηρεηξήζεηο»).
2. ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΔΦΑΡΜΟΓΖ
Η δηάξθεηα εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο νξίδεηαη απφ ηελ εκεξνκελία έγθξηζεο ηνπ
Πξνγξάκκαηνο (Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε ησλ ΤΠ.Ο. θαη ΤΠΟΙΑΝ) έσο ηελ 31-12-2011
εθηφο αλ ε εμάληιεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ πξαγκαηνπνηεζεί λσξίηεξα. Δηδηθφηεξα θαηαιεθηηθή
εκεξνκελία ππνβνιήο αίηεζεο απφ ηηο ελδηαθεξφκελεο ΜΔ/ΠΜΔ πξνο ηηο ηξάπεδεο είλαη ε 318-2011 θαη παξαιαβήο απηψλ ησλ αηηήζεσλ απφ ηελ ΣΔΜΠΜΔ ΑΔ ε 20-09-2011.
Δπηιέμηκεο ζεσξνχληαη νη λέεο δαλεηαθέο ζπκβάζεηο γηα ηηο νπνίεο ππνβάιιεηαη αίηεζε απφ ηελ
ΜΔ/ΠΜΔ ζηε δαλεηνδνηνχζα ηξάπεδα, κεηά ηελ εκεξνκελία έγθξηζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο.
3. ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ
3.1 Πξνϋπνινγηζκόο ηνπ Πξνγξάκκαηνο
Ο αξρηθφο Πξνυπνινγηζκφο ηνπ Πξνγξάκκαηνο αλέξρεηαη ζε 700 εθ. € εγγπήζεηο, θαιχπηνληαο
δάλεηα ζπλνιηθνχ χςνπο 875 εθ.€ Οη παξερφκελεο εγγπήζεηο ρνξεγνχληαη δπλάκεη ησλ
πθηζηακέλσλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο ΣΔΜΠΜΔ ΑΔ. Ο ηειηθφο Πξνυπνινγηζκφο ηνπ
Πξνγξάκκαηνο πξνβιέπεηαη κε λεφηεξε απφθαζε λα αλέιζεη ζην πνζφ ηνπ 1 δηο.€ εγγπήζεσλ
θαιχπηνληαο δάλεηα ζπλνιηθνχ χςνπο 1,25 δηο.€.
3.2 Ννκνζεηηθό θαη Καλνληζηηθό Πιαίζην
Σν Πξφγξακκα δηέπεηαη απφ ην αθφινπζν ζεζκηθφ πιαίζην:
Σν Ν. 3066/2002 (ΦΔΚ 252/Α/18-10-2002) "πεξί χζηαζεο Φνξέα Δγγπνδνζίαο Μηθξψλ θαη
Πνιχ Μηθξψλ Δπηρεηξήζεσλ" φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 14 ηνπ λ. 3190/2003 (ΦΔΚ
249/Α/30-10-2003), κε ην άξζξν 9 ηνπ λ. 3297/2004 (ΦΔΚ 259/Α/23-12-2004), κε ην άξζξν 10
ηνπ λ. 3438/2006 (ΦΔΚ 33/Α/14-2-2006), κε ην άξζξν 16 παξ. 1 ηνπ λ. 3661/2008 (ΦΔΚ
89/Α/19-5-2008), κε ην άξζξν 27 ηνπ λ. 3728/2008 (ΦΔΚ 258/Α/18-12-2008) θαη κε ην άξζξν 22
ηνπ λ. 3775/2009 (ΦΔΚ 122/Α/21-7-2009) θαη ηζρχεη ζήκεξα.
Δπίζεο εθαξκφδεηαη ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 1998/2006 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 15εο
Γεθεκβξίνπ 2006 γηα ηελ εθαξκνγή ησλ άξζξσλ 87 θαη 88 ηεο ζπλζήθεο ζηηο εληζρχζεηο
ήζζνλνο ζεκαζίαο.
Ωο αλψηαην πνζφ δεκφζηαο ρξεκαηνδφηεζεο (ελίζρπζε ήζζνλνο ζεκαζίαο) πνπ κπνξεί λα
ιάβεη κηα επηρείξεζε, εληφο πεξηφδνπ ηξηψλ νηθνλνκηθψλ εηψλ, νξίδεηαη ην πνζφ ησλ 200.000 €.
Γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα ησλ νδηθψλ κεηαθνξψλ ην αλψηαην
φξην είλαη 100.000 €. χκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ (Άξζξν 4 παξ.2 εδ.δ), «Οη επηκέξνπο
εληζρχζεηο πνπ ρνξεγνχληαη βάζεη θαζεζηψηνο εγγπήζεσλ ζε κε πξνβιεκαηηθέο επηρεηξήζεηο
ινγίδνληαη σο δηαθαλείο εληζρχζεηο ήζζνλνο ζεκαζίαο εθφζνλ ην θαιππηφκελν απφ ηελ
εγγχεζε κέξνο ηνπ ππνθείκελνπ δαλείνπ πνπ παξέρεηαη βάζεη ηνπ νηθείνπ θαζεζηψηνο δελ
ππεξβαίλεη ην 1.500.000 € αλά επηρείξεζε. Οη επηκέξνπο εληζρχζεηο πνπ ρνξεγνχληαη βάζεη
θαζεζηψηνο εγγπήζεσλ ζε κε πξνβιεκαηηθέο επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα
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ησλ νδηθψλ κεηαθνξψλ ινγίδνληαη σο δηαθαλείο εληζρχζεηο ήζζνλνο ζεκαζίαο εθφζνλ ην
θαιππηφκελν απφ ηελ εγγχεζε κέξνο ηνπ ππνθείκελνπ δαλείνπ πνπ παξέρεηαη βάζεη ηνπ
νηθείνπ θαζεζηψηνο δελ ππεξβαίλεη ηηο 750.000 € αλά επηρείξεζε»
Σν αθαζάξηζην ηζνδχλακν επηρνξήγεζεο ηνπ εγγπεκέλνπ δαλείνπ ζα πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ
ΣΔΜΠΜΔ ΑΔ θαηά ηελ αξρηθή έγθξηζε ηνπ δαλείνπ θαη ζα γλσζηνπνηείηαη ζηελ επηρείξεζε
κέζσ ηεο ΣΔΜΠΜΔ ΑΔ.
Η θξίζηκε ηξηεηία πξέπεη λα εθηηκάηαη ζε θπιηφκελε βάζε, νχησο ψζηε, γηα θάζε λέα ρνξήγεζε
ελίζρπζεο ήζζνλνο ζεκαζίαο, είλαη απαξαίηεην λα θαζνξίδεηαη ην ζπλνιηθφ πνζφ εληζρχζεσλ
ήζζνλνο ζεκαζίαο πνπ ρνξεγνχληαη ζηελ επηρείξεζε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο
ρνξήγεζεο, θαζψο θαη θαηά ηα πξνεγνχκελα δχν νηθνλνκηθά έηε.
Η ελίζρπζε ήζζνλνο ζεκαζίαο ζεσξείηαη φηη έρεη ρνξεγεζεί θαηά ην ρξφλν παξαρψξεζεο ζηνλ
Γηθαηνχρν (επηρείξεζε) ηνπ λνκίκνπ δηθαηψκαηνο λα ιάβεη ηελ ελίζρπζε, αλεμάξηεηα ηνπ ρξφλνπ
πνπ απηή θαηαβάιιεηαη πξαγκαηηθά ζηνλ Γηθαηνχρν. Απαγνξεχεηαη ε ζψξεπζε εληζρχζεσλ
ήζζνλνο ζεκαζίαο κε άιιεο θξαηηθέο εληζρχζεηο γηα ηηο ίδηεο επηιέμηκεο δαπάλεο αλ απφ ηε
ζψξεπζε απηή πξνθχπηεη έληαζε ελίζρπζεο κεγαιχηεξε απφ απηήλ πνπ θαζνξίδεηαη κε βάζε
ηα ζπγθεθξηκέλα δεδνκέλα εθάζηεο πεξίπησζεο ζε θαλνληζκφ πεξί απαιιαγήο θαηά θαηεγνξία
ή απφθαζε πνπ έρεη εθδψζεη ε Δπηηξνπή (π.ρ. ζηνλ ηζρχνληα Υάξηε Πεξηθεξεηαθψλ
Δληζρχζεσλ).
Γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ Καλφλα de minimis θαηαγξάθνληαη νη
ρνξεγνχκελεο εληζρχζεηο αλά επηρείξεζε. Γηα ην ιφγν απηφ, θάζε ελδηαθεξφκελε επηρείξεζε
πνπ ππνβάιιεη αίηεκα πξνο αμηνιφγεζε ζην παξφλ πξφγξακκα, ζα δειψζεη εγγξάθσο,
ζχκθσλα κε ην επηζπλαπηφκελν Τπφδεηγκα 2 (ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΙ), φια ηα ζπγρξεκαηνδνηνχκελα
πξνγξάκκαηα ζηα νπνία ελδερνκέλσο ζπκκεηείρε θαηά ηα ηειεπηαία ηξία νηθνλνκηθά έηε θαη ην
ζπλνιηθφ χςνο ησλ επηρνξεγήζεσλ πνπ έρεη ιάβεη ή πξνβιέπεηαη λα ιάβεη.
Ρεηά αλαθέξεηαη φηη απαγνξεχεηαη ζην Σακείν Δγγπνδνζίαο λα εγγπάηαη δάλεην ην νπνίν ζα
ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ απνπιεξσκή άιινπ κε εγγπεκέλνπ δαλείνπ, ζην ίδην πηζησηηθφ ίδξπκα.
Δπηζεκαίλεηαη φηη ζχκθσλα κε ηελ Αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ άξζξσλ
87 θαη 88 ηεο ζπλζήθεο ΔΚ ζηηο θξαηηθέο εληζρχζεηο κε ηε κνξθή εγγπήζεσλ 2008/C 155/02
(παξ. 2.3.1) «Αθφκε θαη εάλ ζπλήζσο ν δηθαηνχρνο ηεο ελίζρπζεο είλαη ν δαλεηνιήπηεο, δελ
απνθιείεηαη ππφ νξηζκέλεο ζπλζήθεο λα επσθειείηαη απφ ηελ ελίζρπζε θαη ν δαλεηνδφηεο.
Δηδηθφηεξα, παξαδείγκαηνο ράξε, ζε πεξίπησζε πνπ κηα θξαηηθή εγγχεζε παξέρεηαη εθ ησλ
πζηέξσλ γηα δάλεην ή άιιε νηθνλνκηθή ππνρξέσζε πνπ έρεη ήδε ζπκθσλεζεί, ρσξίο λα
πξνζαξκνζηνχλ νη φξνη ηεο ππνρξέσζεο απηήο, ή ζηελ πεξίπησζε πνπ έλα εγγπεκέλν δάλεην
ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ απνπιεξσκή άιινπ, κε εγγπεκέλνπ δαλείνπ πξνο ην ίδην πηζησηηθφ
ίδξπκα, κπνξεί λα ππάξρεη ελίζρπζε θαη πξνο ην δαλεηνδφηε, ζην βαζκφ πνπ εμαζθαιίδεηαη
πεξηζζφηεξν ην δάλεην.»
Δπίζεο ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 1998/2006 (Άξζξν 2 παξ.2) φηαλ ην ζπλνιηθφ
πνζφ ελίζρπζεο πνπ πξνβιέπεηαη βάζεη ελφο κέηξνπ ελίζρπζεο ππεξβαίλεη ην παξαπάλσ
αλψηαην φξην, ην ελ ιφγσ πνζφ ελίζρπζεο δελ κπνξεί λα ππαρζεί ζην επεξγέηεκα ηνπ
παξφληνο θαλνληζκνχ, νχηε σο πξνο ην κέξνο πνπ δελ ππεξβαίλεη ην αλψηαην φξην. ηελ
πεξίπησζε απηή, δελ κπνξεί λα γίλεη επίθιεζε ηνπ επεξγεηήκαηνο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ
γηα ην ζπγθεθξηκέλν κέηξν ελίζρπζεο νχηε θαηά ηνλ ρξφλν ρνξήγεζεο ηεο ελίζρπζεο νχηε ζε
νπνηνδήπνηε κεηαγελέζηεξν ρξνληθφ ζεκείν.
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4.

ΓΔΝΗΚΔ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ

4.1. Δπηιέμηκεο Δπηρεηξήζεηο
Δπηιέμηκεο ζεσξνχληαη ππφ ζχζηαζε (πνπ δηαζέηνπλ ΑΦΜ), λενζχζηαηεο, λέεο θαη πθηζηάκελεο
κηθξέο θαη πνιχ κηθξέο επηρεηξήζεηο, νηαζδήπνηε κνξθήο (φπσο αηνκηθέο, ΟΔ, ΔΔ, ΔΠΔ, ΑΔ,
θιπ.), αλεμαξηήησο θαηεγνξίαο ηεξνπκέλσλ βηβιίσλ ηνπ ΚΒ πνπ δελ είλαη εηζεγκέλεο ζην
Υξεκαηηζηήξην θαη γηα ηηο νπνίεο ζπληξέρνπλ αζξνηζηηθά νη παξαθάησ πξνυπνζέζεηο:
Έρνπλ θέληξν άζθεζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπο κέζα ζηα φξηα ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο.
Απαζρνινχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο δηαρεηξηζηηθήο ρξήζεο πξηλ απφ ηε ζχλαςε
ηεο δαλεηαθήο ζχκβαζεο ή ζα απαζρνιήζνπλ γηα ηηο ππφ ζχζηαζε, ιηγφηεξνπο απφ 50
εξγαδφκελνπο, ππνινγηδφκελνπο ζε Δηήζηεο Μνλάδεο Δξγαζίαο-Δ.Μ.Δ, κε βάζε ην έληππν
Δ7 ηεο ηειεπηαίαο ρξήζεο ή αληίζηνηρεο απνδεηθηηθήο αμίαο έγγξαθν.
Ο εηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ, ηεο ηειεπηαίαο δηαρεηξηζηηθήο ρξήζεο, δελ ππεξβαίλεη ηα 10
εθαη. €. Γηα ηηο ππφ ζχζηαζε επηρεηξήζεηο, ν πξνβιεπφκελνο πξψηνο εηήζηνο θχθινο
εξγαζηψλ δελ ζα πξέπεη λα ππεξβεί ηα 10 εθαη. €.
εκείσζε:
Γηα ηηο πθηζηάκελεο ΜΔ/ΠΜΔ ηειεπηαία θιεηζκέλε δηαρεηξηζηηθή ρξήζε ιακβάλεηαη εθείλε ηνπ
ακέζσο πξνεγνχκελνπ δηαρεηξηζηηθνχ έηνπο πνπ πξνεγείηαη ηνπ έηνπο ππνβνιήο ηεο
αίηεζεο δαλεηνδφηεζεο ζηελ ηξάπεδα.
Γηα επηρεηξήζεηο κε Γ’ Καηεγνξίαο Βηβιία πνπ έρνπλ ππεξδσδεθάκελε δηαρεηξηζηηθή ρξήζε
δχλαληαη λα ππαρζνχλ ζην παξφλ πξφγξακκα πξνζθνκίδνληαο αληί ηνπ εληχπνπ Δ3 άιια
ζηνηρεία αληίζηνηρεο απνδεηθηηθήο αμίαο φπσο π.ρ. Πεξηνδηθέο Γειψζεηο ΦΠΑ, Ιζνδχγην
Γεληθήο Λνγηζηηθήο θ.ιπ. Πξνθεηκέλνπ λα ππνινγηζζεί ν εηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ απηψλ
ησλ επηρεηξήζεσλ γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα έσο ηελ 31-12, ε ηξάπεδα ζα θάλεη αλαγσγή ηνπ
θχθινπ εξγαζηψλ ζε εηήζηα βάζε, θάλνληαο ρξήζε ησλ πξνζθνκηζζέλησλ ζηνηρείσλ ηεο
ΜΔ/ ΠΜΔ.
Σν χςνο ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ππνινγίδεηαη ρσξίο ην θφξν πξνζηηζέκελεο αμίαο (ΦΠΑ) θαη
ρσξίο άιινπο θφξνπο.
Σα ζηνηρεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ αξηζκνχ απαζρνινπκέλσλ είλαη
εθείλα πνπ αθνξνχλ ηελ ηειεπηαία δηαρεηξηζηηθή ρξήζε θαη ππνινγίδνληαη ζε εηήζηα βάζε,
φπσο παξνπζηάδνληαη ζην έληππν «Οξηζηηθή Γήισζε Δθθαζάξηζεο ησλ πνζψλ θφξνπ,
ηειψλ ραξηνζήκνπ θαη εηζθνξάο ΟΓΑ πνπ νθείινληαη ζε εηζνδήκαηα απφ Μηζζσηέο
Τπεξεζίεο» (Έληππν Δ7) πνπ ππνβάιιεηαη ππνρξεσηηθά κία θνξά ην ρξφλν γηα ην
πξνεγνχκελν εκεξνινγηαθφ έηνο απφ θάζε επηρείξεζε ή επηηεδεπκαηία πνπ απαζρνιεί
πξνζσπηθφ, απνηππψλνληαη ηα ζηνηρεία απαζρφιεζεο ζε εκεξνκίζζηα, ζηνλ «Αλαιπηηθφ
πίλαθα κε ηα ζηνηρεία ησλ δηθαηνχρσλ». Ο αξηζκφο ησλ εξγαδνκέλσλ ζε Δ.Μ.Δ., πνπ ζα
ειεγρζεί σο πξνο ηε ζπκβαηφηεηά ηνπ κε ηα φξηα ηνπ παξφληνο Οδεγνχ Δθαξκνγήο, ζα
εμαρζεί δηαηξψληαο ην ζπλνιηθφ αξηζκφ εκεξνκηζζίσλ ηνπ ζπλφινπ ηνπ πξνζσπηθνχ κε ην
300 (φπνπ 300=25x12 είλαη ην ηζνδχλακν ηεο πιήξνπο απαζρφιεζεο ελφο εξγαδνκέλνπ γηα
έλα έηνο).
ε πεξίπησζε κε ππνβνιήο ηνπ πην πάλσ εληχπνπ Δ7, ππνβάιιεηαη ππεχζπλε δήισζε
απφ ηνλ λφκηκν εθπξφζσπν ηεο ΜΔ/ΠΜΔ φηη ε επηρείξεζε δελ απαζρφιεζε πξνζσπηθφ
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο.
ηελ πεξίπησζε πνπ ε ΜΔ/ΠΜΔ πξνζθνκίζεη αληί ηνπ Δληχπνπ Δ7 αληίζηνηρεο
απνδεηθηηθήο αμίαο έγγξαθν, ηφηε ζα ζπλππνβάιεη θαη ππεχζπλε δήισζε φπνπ ζα
αλαθέξεηαη φηη δελ είρε ππνρξέσζε ζχκθσλα κε λφκν ππνβνιήο ηνπ εληχπνπ Δ7.
Γηα ην δηάζηεκα κέρξη ππνβνιήο ηνπ εληχπνπ Δ7 (θπξίσο αξρέο ηνπ έηνπο) ειέγρνληαη νη
εκέξεο αζθάιηζεο απφ ηηο ππνβιεζείζεο αλαιπηηθέο πεξηνδηθέο δειψζεηο ΙΚΑ.
Γελ είλαη επηιέμηκεο επηρεηξήζεηο:
- Όζεο δελ είλαη αλεμάξηεηεο ζχκθσλα κε ηνλ Οξηζκφ ηεο Δ.Κ. 361/2003 (βιπ. Παξάξηεκα Ι
Οδεγνχ)
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ε φζεο έρνπλ επηβιεζεί θαηά ηνλ ρξφλν ππνβνιήο θαη εμέηαζεο ηεο αίηεζήο ηνπο θπξψζεηο
γηα παξάβαζε Κνηλνηηθψλ Καλνληζκψλ ή Δζληθήο Ννκνζεζίαο.
φζεο ραξαθηεξίδνληαη πξνβιεκαηηθέο θαηά ηελ έλλνηα ησλ θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ γηα ηηο
πξνβιεκαηηθέο επηρεηξήζεηο ΔΔ C244/1-10-2004. Δηδηθφηεξα κε γλψκνλα θαη ηνλ
Καλνληζκφ ΔΚ 800/2008 (Γεληθφο Καλνληζκφο απαιιαγήο)
κηα ΜΜΔ ζεσξείηαη
πξνβιεκαηηθή επηρείξεζε φηαλ πιεξνί ηνπο αθφινπζνπο φξνπο:
α) αλ πξφθεηηαη γηα εηαηξεία πεξηνξηζκέλεο επζχλεο, εθφζνλ έρεη απνιεζζεί πάλσ απφ ην
κηζφ ηνπ εγγεγξακκέλνπ ηεο θεθαιαίνπ θαη άλσ ηνπ ελφο ηεηάξηνπ ηνπ θεθαιαίνπ απηνχ έρεη
απνιεζζεί θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δψδεθα ηειεπηαίσλ κελψλ, ή
β) αλ πξφθεηηαη γηα εηαηξεία ζηελ νπνία ηνπιάρηζηνλ νξηζκέλα κέιε έρνπλ απεξηφξηζηε
επζχλε γηα ηα ρξέε ηεο εηαηξείαο, εθφζνλ έρεη απνιεζζεί πάλσ απφ ην κηζφ ηνπ θεθαιαίνπ
ηεο, φπσο
εκθαλίδεηαη ζηνπο ινγαξηαζκνχο ηεο εηαηξείαο, θαη πάλσ απφ ην έλα ηέηαξην απηνχ ηνπ
θεθαιαίνπ έρεη απνιεζζεί θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δψδεθα ηειεπηαίσλ κελψλ, ή
γ) αλεμάξηεηα απφ ηε κνξθή ηεο εηαηξείαο, εθφζνλ ε ζρεηηθή επηρείξεζε πιεξνί ηηο
πξνυπνζέζεηο ηεο εγρψξηαο λνκνζεζίαο ψζηε λα ππαρζεί ζε ζπιινγηθή πησρεπηηθή
δηαδηθαζία.
Οη ΜΜΔ πνπ έρνπλ ζπζηαζεί απφ ρξφλν κηθξφηεξν ηεο ηξηεηίαο δελ ζεσξνχληαη, γηα ηνπο
ζθνπνχο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ, φηη είλαη πξνβιεκαηηθέο αλαθνξηθά κε ην ελ ιφγσ
δηάζηεκα, εθηφο εάλ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην ζηνηρείν (γ).
Οη επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ ιάβεη δάλεην γηα Κεθάιαην Κίλεζεο κέζσ ηεο Α’ Φάζεο ηνπ
Πξνγξάκκαηνο «Δγγχεζε θαη Δπηδφηεζε Δπηηνθίνπ Γαλείσλ γηα Κεθάιαην Κίλεζεο
ΜΔ/ΠΜΔ», θαζψο επίζεο θαη νη επηρεηξήζεηο πνπ απαζρνινχλ 10 ΔΜΔ θαη άλσ θαη έρνπλ
ιάβεη ηελ έγθξηζε ηεο ΣΔΜΠΜΔ ΑΔ γηα ηελ έληαμή ηνπο ζηελ Β’ Φάζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο
«Δγγχεζε Γαλείσλ γηα Κεθάιαην Κίλεζεο ΜΔ/ΠΜΔ».
Δπηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ ιάβεη εγγπεκέλν απφ ηελ ΣΔΜΠΜΔ δάλεην θαη εκθαλίδνπλ θαηά
ηελ εκεξνκελία έγθξηζεο ηεο αίηεζεο απφ ηελ ΣΔΜΠΜΔ ιεμηπξφζεζκεο νθεηιέο ζηελ
απνπιεξσκή ηνπ δαλείνπ απηνχ.

Δπίζεο απνθιείνληαη απφ ηελ εγγχεζε ηεο ΣΔΜΠΜΔ:
Σα Ννκηθά Πξφζσπα Γεκνζίνπ Γηθαίνπ, νη Οξγαληζκνί Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο 1νπ θαη 2νπ
βαζκνχ, νη Γεκνηηθέο θαη Γεκφζηεο Δπηρεηξήζεηο, νη Γεκφζηνη Οξγαληζκνί.
Οη ΜΔ/ΠΜΔ ηνπ Υξεκαηνπηζησηηθνχ θαη Υξεκαηννηθνλνκηθνχ Σνκέα (Σξάπεδεο, Δηαηξείεο
Venture Capital, ΔΚΔ, Δηαηξείεο Leasing, Eηαηξείεο Factoring, Αζθαιηζηηθέο Δηαηξείεο,
ΑΔΓΑΚ, ΑΔΔΥ, ΔΛΓΔ θ.ιπ.).
Σα Ννκηθά Πξφζσπα ή Δλψζεηο Πξνζψπσλ ή Δηαηξείεο κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα
(ζσκαηεία, ζχιινγνη, φκηινη θ.ιπ.)
Οη ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο. Δηδηθφηεξα σο ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο λννχληαη φζνη
ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 48 ηνπ Ν.2238/94 (Φνξνινγία Δηζνδήκαηνο)
4.2. Δπηιέμηκεο Γξαζηεξηόηεηεο
Η ππνβνιή ηεο αίηεζεο θαη ν έιεγρνο ηεο επηιεμηκφηεηαο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο επηρείξεζεο
ζα γίλεηαη κε βάζε ηνλ ΚΑΓ 2008.
Δπηιέμηκεο είλαη επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο όισλ ησλ θιάδσλ θαη ηνκέσλ ηεο
νηθνλνκίαο, εθηφο απηψλ πνπ εμαηξνχληαη ζηελ παξάγξαθν 4.1 ηνπ παξφληνο νδεγνχ θαη
απηψλ πνπ εμαηξεί ν Καλνληζκφο ΔΚ 1998/2006.
πλεπψο δελ είλαη επηιέμηκεο γηα ηελ έληαμε ηνπο ζην Πξφγξακκα :
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α) εληζρχζεηο πξνο επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνπο ηνκείο ηεο αιηείαο θαη ηεο
πδαηνθαιιηέξγεηαο, πνπ εκπίπηνπλ ζηνλ θαλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 104/2000 ηνπ πκβνπιίνπ·
β) εληζρχζεηο πξνο επηρεηξήζεηο πνπ αζρνινχληαη κε ηελ πξσηνγελή παξαγσγή γεσξγηθψλ
πξντφλησλ, φπσο απαξηζκνχληαη ζην παξάξηεκα I ηεο ζπλζήθεο (βιπ. Παξάξηεκα ΙΙ Οδεγνχ) ·
γ) εληζρχζεηο πξνο επηρεηξήζεηο πνπ αζρνινχληαη κε ηε κεηαπνίεζε θαη εκπνξία γεσξγηθψλ
πξντφλησλ, φπσο απαξηζκνχληαη ζην παξάξηεκα I ηεο ζπλζήθεο, ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο:
i) φηαλ ην πνζφ ηεο ελίζρπζεο θαζνξίδεηαη κε βάζε ηελ ηηκή ή ηελ πνζφηεηα ηέηνησλ πξντφλησλ
πνπ πσινχληαη απφ πξσηνγελείο παξαγσγνχο ή δηαηίζεληαη ζηελ αγνξά απφ ηηο νηθείεο
επηρεηξήζεηο·
ii) φηαλ ε ελίζρπζε ζπλνδεχεηαη απφ ηελ ππνρξέσζε απφδνζήο ηεο ελ κέξεη ή εμ νινθιήξνπ ζε
πξσηνγελείο παξαγσγνχο·
δ) εληζρχζεηο γηα δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε εμαγσγέο πξνο ηξίηεο ρψξεο ή πξνο θξάηε
κέιε, ηδίσο δε εληζρχζεηο πνπ ζπλδένληαη άκεζα κε ηηο εμαγφκελεο πνζφηεηεο, κε ηε δεκηνπξγία
θαη ιεηηνπξγία δηθηχνπ δηαλνκήο ή κε άιιεο ηξέρνπζεο δαπάλεο πνπ ζρεηίδνληαη κε εμαγσγηθή
δξαζηεξηφηεηα·
ε) εληζρχζεηο γηα ηηο νπνίεο ηίζεηαη σο φξνο ε ρξήζε εγρψξησλ αγαζψλ αληί ησλ εηζαγφκελσλ·
ζη) εληζρχζεηο πξνο επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα ηνπ άλζξαθα θαηά ηελ
έλλνηα ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1407/2002·
δ) εληζρχζεηο γηα ηελ απφθηεζε νρεκάησλ νδηθψλ εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ νη νπνίεο
ρνξεγνχληαη ζε επηρεηξήζεηο πνπ εθηεινχλ νδηθέο εκπνξεπκαηηθέο κεηαθνξέο γηα ινγαξηαζκφ
ηξίησλ·
ε) εληζρχζεηο πνπ ρνξεγνχληαη ζε πξνβιεκαηηθέο επηρεηξήζεηο.
Γηεπθξηλίδεηαη φηη λννχληαη σο:
α) "γεσξγηθά πξντφληα" ηα πξντφληα πνπ απαξηζκνχληαη ζην παξάξηεκα I ηεο ζπλζήθεο ΔΚ, κε
εμαίξεζε ηα πξντφληα αιηείαο·
β) "κεηαπνίεζε γεσξγηθψλ πξντφλησλ" θάζε πξάμε επί γεσξγηθνχ πξντφληνο απφ ηελ νπνία
πξνθχπηεη έλα επίζεο γεσξγηθφ πξντφλ, κε εμαίξεζε ηηο εξγαζίεο εληφο ηεο γεσξγηθήο
εθκεηάιιεπζεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ πξνεηνηκαζία ελφο πξντφληνο δσηθήο ή θπηηθήο
πξνέιεπζεο γηα ηελ πξψηε ηνπ πψιεζε·
γ) "εκπνξία γεσξγηθψλ πξντφλησλ" ε θαηνρή ή έθζεζε κε ζθνπφ ηελ πψιεζε, ηελ πξνζθνξά
πξνο πψιεζε, ηελ παξάδνζε ή νπνηνλδήπνηε άιινλ ηξφπν δηάζεζεο ζηελ αγνξά, κε εμαίξεζε
ηελ πξψηε πψιεζε απφ κέξνπο πξσηνγελνχο παξαγσγνχ ζε κεηαπσιεηέο ή κεηαπνηεηηθέο
επηρεηξήζεηο θαη θάζε δξαζηεξηφηεηα ε νπνία πξνεηνηκάδεη ην πξντφλ γηα κηα ηέηνηα πξψηε
πψιεζε· ε πψιεζε απφ κέξνπο πξσηνγελνχο παξαγσγνχ πξνο ηειηθνχο θαηαλαισηέο
ινγίδεηαη σο εκπνξία αλ πξαγκαηνπνηείηαη ζε ρσξηζηφ θαη εηδηθφ γηα ηνλ ζθνπφ απηφ ρψξν.
Γηα ΜΔ/ΠΜΔ κε κηθηή δξαζηεξηφηεηα (ήηνη επηρείξεζε πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη πρ ζηελ
πξσηνγελή παξαγσγή γεσξγηθψλ πξντφλησλ θαζψο θαη ζηνλ ηξηηνγελή ηνκέα), ζα ιακβάλεηαη
ππφςε γηα ηελ επηιεμηκφηεηα ή κε έληαμεο ζην Πξφγξακκα ε δξαζηεξηφηεηα ηεο επηρείξεζεο κε
ηα κεγαιχηεξα αθαζάξηζηα έζνδα (ηεο ηειεπηαίαο δηαρεηξηζηηθήο ρξήζεσο). Απαξαίηεηε επίζεο
πξνυπφζεζε είλαη φηη νη δαπάλεο γηα ηηο νπνίεο ρνξεγείηαη εγγχεζε ζπλδένληαη απνθιεηζηηθά
κε ηελ επηιέμηκε δξαζηεξηφηεηα.

5.

Δπηιέμηκεο δαπάλεο, Μνξθέο Γαλείσλ θαη δηαδηθαζίεο θαηαβνιήο νθεηιώλ

5.1. Δπηιέμηκεο δαπάλεο
Δπηιέμηκεο δαπάλεο ζεσξνχληαη απηέο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη κεηά ηελ εκεξνκελία έγθξηζεο
ηνπ Οδεγνχ ηνπ Πξνγξάκκαηνο. Δπηιέμηκεο δαπάλεο είλαη απηέο πνπ θαιχπηνληαη απφ λφκηκα
παξαζηαηηθά επί πηζηψζεη ηνπ ΚΒ (φπσο Σηκνιφγηα Πψιεζεο-Γειηία Απνζηνιήο, Σηκνιφγηα
Πψιεζεο (ζπλνδεπφκελα νπσζδήπνηε απφ ηα αληίζηνηρα Γειηία Απνζηνιήο)), Σηκνιφγηα ή
Γειηία Παξνρήο Τπεξεζηψλ, ινηπά λφκηκα παξαζηαηηθά, πξνζθνξέο/πξνηηκνιφγηα ζε ηζρχ, κε
εκεξνκελία έθδνζεο έσο θαη 60 εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο αίηεζεο
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ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ΜΔ/ΠΜΔ ζηελ Σξάπεδα θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη έρνπλ εθδνζεί κεηά
ηελ εκεξνκελία έγθξηζεο ηνπ Οδεγνχ Πξνγξάκκαηνο.
Γηεπθξηλίδεηαη φηη:
Σηκνιφγηα ή Γειηία Παξνρήο Τπεξεζηψλ ζα ζπλνδεχνληαη απφ επηθπξσκέλα θσηναληίγξαθα
ησλ ζπκβάζεσλ πνπ έρνπλ θαηαηεζεί ζηηο Γ.Ο.Τ. εθφζνλ πξνβιέπεηαη απφ ζρεηηθέο
δηαηάμεηο.
ηα παξαζηαηηθά είλαη επηιέμηκα εθφζνλ ν ηξφπνο ζχληαμήο ηνπο επηηξέπεη ηνλ έιεγρν ηεο
επηιεμηκφηεηαο δαπαλψλ πνπ αλαθέξεηαη ζηε ζπλέρεηα.
νη πξνζθνξέο / πξνηηκνιφγηα ζε ηζρχ εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ απνηεινχλ νξηζηηθά επηιέμηκεο
δαπάλεο, εθφζνλ ηα νξηζηηθά παξαζηαηηθά (Σηκνινγία, Γειηία Απνζηνιήο θ.ι.π) πνπ
πξνζθνκίδνληαη γηα ηε δηελέξγεηα ηεο πιεξσκήο ηαπηίδνληαη πιήξσο κε ηα αλαγξαθφκελα
ζηελ πξνζθνξά (πεξηγξαθή εηδψλ - θσδηθνί , πνζφηεηεο, ηηκέο κνλάδαο).
Με ην παξφλ πξφγξακκα θαιχπηνληαη δαπάλεο αγνξάο, πξψησλ πιψλ, εκπνξεπκάησλ θαη
ππεξεζηψλ. Δηδηθφηεξα:
Δκπνξεχκαηα:
Δκπνξεχκαηα είλαη ηα πιηθά αγαζά πνπ απνθηψληαη απφ ηελ ΜΔ/ΠΜΔ κε ζθνπφ λα
κεηαπσινχληαη ζηελ θαηάζηαζε πνπ αγνξάδνληαη (π.ρ. ηα παπνχηζηα γηα θαηάζηεκα εκπνξίαο
ππνδεκάησλ)
Πξψηεο χιεο:
Πξψηεο χιεο είλαη ηα πιηθά αγαζά πνπ ε ΜΔ/ΠΜΔ απνθηά κε ζθνπφ ηελ πεξαηηέξσ
επεμεξγαζία ή ζπλαξκνιφγεζε ηνπο γηα ηελ παξαγσγή ή θαηαζθεπή πξντφλησλ (π.ρ. χθαζκα
γηα παξαγσγή ελδπκάησλ)
Δπίζεο, γηα ηηο αλάγθεο ηνπ παξφληνο νδεγνχ θαη κφλν, σο πξψηεο χιεο λννχληαη θαη ηα εμήο:
o Τιηθά ζπζθεπαζίαο
Τιηθά ζπζθεπαζίαο είλαη ηα πιηθά αγαζά πνπ ε ΜΔ/ΠΜΔ απνθηά κε ζθνπφ ηελ
ρξεζηκνπνίεζή ηνπο γηα ηελ ζπζθεπαζία ησλ πξντφλησλ ηεο ψζηε ηα ηειεπηαία λα
θηάζνπλ ζηελ θαηάζηαζε εθείλε ζηελ νπνία είλαη δπλαηφ ή ζθφπηκν λα πξνζθέξνληαη
ζηελ αγνξά (π.ρ. νη πιαζηηθέο θηάιεο ζπζθεπαζίαο χδαηνο, ηα θνπηηά ζπζθεπαζίαο
γπλαηθείσλ θαιηζψλ)
o Αλαιψζηκα πιηθά
Αλαιψζηκα πιηθά είλαη ηα πιηθά αγαζά πνπ ε ΜΔ/ΠΜΔ απνθηά κε πξννξηζκφ ηελ
αλάισζή ηνπο γηα ζπληήξεζε ηνπ πάγηνπ εμνπιηζκνχ ηεο θαη γεληθά γηα ηελ εμαζθάιηζε
ησλ αλαγθαίσλ ζπλζεθψλ ιεηηνπξγίαο ησλ θχξησλ θαη βνεζεηηθψλ ππεξεζηψλ ηεο (π.ρ.
ηα θαχζηκα θαη ηα ιηπαληηθά γηα ζπληήξεζε κεραλεκάησλ).
o Δίδε ζπζθεπαζίαο
Δίλαη ηα πιηθά κέζα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηελ ΜΔ/ΠΜΔ γηα ηελ ζπζθεπαζία
εκπνξεπκάησλ ή πξντφλησλ ηεο θαη παξαδίλνληαη ζηνπο πειάηεο καδί κε ην
πεξηερφκελφ ηνπο (π.ρ. ηα θνπηηά ζπζθεπαζίαο ζε θνζκεκαηνπσιείν)
o Τπεξεζίεο
Ωο παξνρή ππεξεζίαο ζεσξείηαη θάζε πξάμε πνπ δελ ζπληζηά παξάδνζε αγαζνχ (π.ρ.
ππεξεζίεο ζπκβνχινπ εθφζνλ ζπλνδεχνληαη απφ ζρεηηθφ παξαδνηέν, ινγηζηηθέο
ππεξεζίεο, ππεξεζίεο δηαθήκηζεο, ππεξεζίεο αζθαιείαο, ππεξεζίεο θαζαξηζκνχ).
Με επηιέμηκεο Γαπάλεο θαη κε επηιέμηκα Παξαζηαηηθά
Γαπάλεο ζρεηηθέο κε πάγηα ζηνηρεία ηεο ΜΔ/ΠΜΔ (π.ρ. άπια, εμνπιηζκφο, κεραλήκαηα,
νηθφπεδα, αθίλεηα, θιπ).
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Ο ΦΠΑ, ηα ηέιε θαη νη ινηπνί θφξνη.
Νφκηκα παξαζηαηηθά, ηα νπνία εθδίδνληαη απφ ζπλδεδεκέλεο θαη, γεληθφηεξα κε
αλεμάξηεηεο, (ζχκθσλα κε ηνλ Οξηζκφ ηεο Δ.Κ. 361/2003) κε ηελ αηηνχζα ΜΔ/ΠΜΔ,
επηρεηξήζεηο.
Παξαζηαηηθά πνπ δελ εμνθινχληαη ζην ζχλνιφ ηνπο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ .
5.2. Δπηιέμηκεο Μνξθέο Γαλείσλ
Σν Πξφγξακκα αθνξά ζηελ εγγχεζε λέσλ ηξαπεδηθψλ δαλείσλ, ηαθηήο ιήμεο κε ζθνπφ ηελ
θάιπςε δαπαλψλ αγνξάο πξψησλ πιψλ, εκπνξεπκάησλ θαη ππεξεζηψλ ηεο παξαγξάθνπ 5.1.
Σν θαηψηαην επηιέμηκν πνζφ δαλείνπ πξνο εγγχεζε είλαη 5.000,00€
Σν αλψηαην ζσξεπηηθά επηιέμηκν πνζφ δαλείνπ πξνο εγγχεζε, αλά ΜΔ/ΠΜΔ είλαη 300.000,00€
πγθεθξηκέλα, παξέρεηαη εγγχεζε ζε φιεο ηηο λέεο ζπκβάζεηο ηξαπεδηθψλ δαλείσλ γηα ηα νπνία
ηζρχνπλ αζξνηζηηθά πιένλ ησλ αλσηέξσ ηα θάησζη:
-

-

ε δηάξθεηα ηνπ δαλείνπ θαη ηεο εγγχεζεο είλαη έμη (6) έηε κε δηεηή πεξίνδν ράξηηνο θαηά
ηελ νπνία θαηαβάιιεηαη κφλν ν αλαινγνχλ ηφθνο ηνπ δαλείνπ,
γηα δάλεηα έσο 40.000€ δελ ζα παξέρνληαη εμαζθαιίζεηο απφ ηελ πιεπξά ησλ ΜΔ/ ΠΜΔ
γηα δάλεηα άλσ ησλ 40.000€ ε επηρείξεζε, εθφζνλ δεηεζεί απφ ηελ Σξάπεδα, ζα
παξέρεη εμαζθαιίζεηο. ηελ πεξίπησζε πνπ παξέρνληαη εκπξάγκαηεο εμαζθαιίζεηο
απηέο δελ κπνξνχλ λα μεπεξλνχλ ην 10% ηνπ αξρηθνχ δαλείνπ
αθνξνχλ δάλεηα ρξενιπηηθήο απφζβεζεο κε εμακεληαία ζπρλφηεηα πιεξσκήο δφζεσλ
θεθαιαίνπ θαη εμακεληαίν εκεξνινγηαθφ εθηνθηζκφ (δειαδή εθηνθηζκφ θάζε 30/06 θαη
31/12). Σν επηηφθην ηνπ δαλείνπ θαζνξίδεηαη ζε EURIBOR 6 κελψλ + 600 κνλάδεο
βάζεο (6,00%) θαη’ αλψηαην φξην. Σν νξηζηηθφ επηηφθην ζα βξίζθεηαη αλαξηεκέλν ζηε
ζρεηηθή ηζηνζειίδα ηεο ΣΔΜΠΜΔ Α.Δ. Γάλεηα κε επηηφθηα πςειφηεξα ηνπ ηειηθψο
δηακνξθσζέληνο επηηνθίνπ δελ είλαη επηιέμηκα. εκεηψλεηαη φηη σο επηηφθην βάζεο
ιακβάλεηαη απηφ πνπ ηζρχεη θαηά ηελ εκεξνκελία εθηακίεπζεο θαη δηαηεξείηαη γηα 6
κήλεο, κέρξη ηελ επέηεην δφζεο θεθαιαίνπ, φπνπ θαη αλαλεψλεηαη ζην ηφηε ηζρχνλ.

Κάζε επηρείξεζε δχλαηαη λα ππνβάιεη ζηελ ΣΔΜΠΜΔ ΑΔ (κέζσ Σξάπεδαο) έσο έμη (6)
αηηήζεηο, θαζ’ φιε ηελ δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη γηα δηαθνξεηηθά θάζε θνξά
παξαζηαηηθά εθφζνλ ν δηαζέζηκνο πξνυπνινγηζκφο ηνπ Πξνγξάκκαηνο δελ έρεη εμαληιεζεί.
Μεηά ηελ παξαιαβή θαη έγθξηζε, απφ ηελ ΣΔΜΠΜΔ ΑΔ, ηνπ ζσξεπηηθνχ αλψηαηνπ αξηζκνχ
αηηήζεσλ ή/θαη ηνπ αλψηαηνπ πνζνχ δαλείνπ €300.000 αλά ΜΔ/ΠΜΔ, πεξαηηέξσ ππνβνιέο
αηηήζεσλ ηεο ίδηαο ΜΔ/ΠΜΔ δελ ζα γίλνληαη απνδεθηέο απφ ηελ ΣΔΜΠΜΔ ΑΔ γηα ππαγσγή
ζην Πξφγξακκα.

5.3. Υξόλνο Δλεξγνπνίεζεο Γαλεηαθώλ πκβάζεσλ
Οη δαλεηαθέο ζπκβάζεηο πξέπεη λα ελεξγνπνηνχληαη, δειαδή λα γίλεηαη ε εθάπαμ εθηακίεπζε
ηνπ δαλείνπ θαη θαηαβνιή ηνπ πνζνύ από ηελ Σξάπεδα κε δίγξακκε επηηαγή (ή κε
έκβαζκα γηα πξνκεζεπηέο εμσηεξηθνύ) απ’ επζείαο ζηνπο πξνκεζεπηέο ησλ ΜΔ/ΠΜΔ, ην
αξγφηεξν εληφο δχν (2) κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία έγθξηζεο ηεο εγγχεζεο απφ ηελ ΣΔΜΠΜΔ
ΑΔ θαη κε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ηελ 30.11.2011.

5.4. Σξόπνο Καηαβνιήο ηνπ Γαλείνπ από ηηο Σξάπεδεο ζηνπο πξνκεζεπηέο
Η εθηακίεπζε ηνπ Γαλείνπ απφ ηηο Σξάπεδεο πξνο ηνπο πξνκεζεπηέο κπνξεί λα
πξαγκαηνπνηεζεί σο εμήο:
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Α) Μέζσ ηεο έθδνζεο δίγξακκεο/σλ επηηαγήο/σλ ππέξ ησλ πξνκεζεπηψλ εζσηεξηθνχ, γηα ηελ
εμφθιεζε ησλ λφκηκσλ παξαζηαηηθψλ επί πηζηψζεη
Β) κέζσ εκβάζκαηνο ή άιιν λφκηκν ηξφπν πξνθεηκέλνπ γηα πξνκεζεπηέο εμσηεξηθνχ
ηελ πεξίπησζε πνπ θαηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο πξνζθνκίζζεθαλ θαη ρξεκαηνδνηνχληαη
λφκηκα παξαζηαηηθά επί πηζηψζεη (ήηνη ηηκνιφγηα-δειηία απνζηνιήο, δειηία παξνρήο
ππεξεζηψλ θ.ιπ), ηφηε
Α. Η ηξάπεδα ζα πξέπεη λα ειέγρεη θαη λα ζθξαγίδεη ηα πξσηφηππα παξαζηαηηθά πνπ
ρξεκαηνδνηήζεθαλ κε ηελ εθάζηνηε ζχκβαζε Γαλείνπ κε εηδηθή ζθξαγίδα πνπ ζα θέξεη
θαηάιιειε έλδεημε ηνπ παξφληνο Πξνγξάκκαηνο, πνπ θαιχπηεηαη απφ ζπγθεθξηκέλε
Πξάμε Δγγχεζεο ηεο ΣΔΜΠΜΔ ΑΔ, θαη λα δηαηεξεί αληίγξαθά απηψλ 4 έηε κεηά ην
νξηζηηθφ θιείζηκν (απνπιεξσκή) ηνπ δαλεηαθνχ θαθέινπ.
Β. Η ΜΔ/ΠΜΔ ππνρξενχηαη λα θαηαβάιεη ζηελ Σξάπεδα θαηά ηελ εθηακίεπζε ηνπ
δαλείνπ ηνλ αλαινγνχληα ΦΠΑ (ή άιινπο θφξνπο, ηέιε) ησλ αλσηέξσ παξαζηαηηθψλ.
Γ. Η Σξάπεδα κε ηελ είζπξαμε ηνπ αλαινγνχληνο ΦΠΑ ζα πξέπεη λα εθδίδεη κία
ζπλνιηθή δίγξακκε επηηαγή γηα θάζε πξνκεζεπηή πνπ ζα εμνθιεί πιήξσο ηα ζρεηηθά
παξαζηαηηθά (εμαηξνχληαη νη θξαηήζεηο βάζεη πξνβιεπφκελσλ δηαηάμεσλ π.ρ
παξαθξάηεζε θφξνπ).
Γ. Με ηελ θαηαβνιή ησλ πνζψλ ζηνπο πξνκεζεπηέο, ην αξγφηεξν εληφο κελφο απφ ηελ
εκεξνκελία έθδνζεο ηεο αλσηέξσ δίγξακκεο επηηαγήο, ε ΜΔ/ΠΜΔ ππνρξενχηαη θαη
νθείιεη λα ιάβεη απφ ηνλ πξνκεζεπηή ζρεηηθή εμνθιεηηθή απφδεημε είζπξαμεο θαη λα ηελ
πξνζθνκίζεη ζηελ Σξάπεδα, ε νπνία ηελ ηεξεί ζην δαλεηαθφ θάθειν (αληίγξαθν).
ηελ πεξίπησζε πνπ θαηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο πξνζθνκίζζεθαλ πξνηηκνιφγηα ή/θαη
πξνζθνξέο ζε ηζρχ πξνκεζεπηψλ εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ, ηφηε κεηά ηελ έγθξηζε ηεο
εγγχεζεο ηνπ δαλείνπ απφ ηελ ΣΔΜΠΜΔ:
Α. Η ΜΔ/ΠΜΔ πξνθεηκέλνπ λα πξνβεί ε Σξάπεδα ζηελ εθηακίεπζε ηνπ δαλείνπ ζα
πξέπεη λα πξνζθνκίζεη ζηελ Σξάπεδα λφκηκα παξαζηαηηθά επί πηζηψζεη, ην αξγφηεξν
εληφο δηκήλνπ απφ ηελ εκεξνκελία έγθξηζεο ηεο εγγχεζεο ηνπ δαλείνπ απφ ηελ
ΣΔΜΠΜΔ ΑΔ.
Β. Η ηξάπεδα ζα πξέπεη λα ειέγρεη θαη λα ζθξαγίδεη κε εηδηθή ζθξαγίδα πνπ ζα θέξεη
θαηάιιειε έλδεημε ηνπ παξφληνο Πξνγξάκκαηνο ηα πξσηφηππα παξαζηαηηθά πνπ
ρξεκαηνδνηήζεθαλ κε ηελ εθάζηνηε ζχκβαζε Γαλείνπ, πνπ θαιχπηεηαη απφ
ζπγθεθξηκέλε Πξάμε Δγγχεζεο ηεο ΣΔΜΠΜΔ ΑΔ, θαη λα δηαηεξεί αληίγξαθά απηψλ ζην
δαλεηαθφ θάθειν. Δπίζεο ζην δαλεηαθφ θάθειν δηαηεξνχληαη νκνίσο ζθξαγηζκέλα ηα
πξνηηκνιφγηα ή/θαη νη πξνζθνξέο ησλ πξνκεζεπηψλ.
Γ. Η ΜΔ/ΠΜΔ ππνρξενχηαη λα θαηαβάιεη ζηελ Σξάπεδα θαηά ηελ εθηακίεπζε ηνπ
δαλείνπ ηνλ αλαινγνχληα ΦΠΑ (ή άιινπο θφξνπο, ηέιε) ησλ αλσηέξσ παξαζηαηηθψλ.
Γ. Η Σξάπεδα κε ηελ είζπξαμε ηνπ αλαινγνχληνο ΦΠΑ ζα πξέπεη λα εθδίδεη κία
ζπλνιηθή δίγξακκε επηηαγή γηα θάζε πξνκεζεπηή πνπ ζα εμνθιεί πιήξσο ηα ζρεηηθά
παξαζηαηηθά (εμαηξνχληαη νη θξαηήζεηο βάζεη πξνβιεπφκελσλ δηαηάμεσλ π.ρ
παξαθξάηεζε θφξνπ).
Δ. Με ηελ θαηαβνιή ησλ πνζψλ ζηνπο πξνκεζεπηέο, ην αξγφηεξν εληφο κελφο απφ ηελ
εκεξνκελία έθδνζεο ηεο αλσηέξσ δίγξακκεο επηηαγήο, ε ΜΔ/ΠΜΔ ππνρξενχηαη θαη
νθείιεη λα ιάβεη απφ ηνλ πξνκεζεπηή ζρεηηθή εμνθιεηηθή απφδεημε είζπξαμεο θαη λα ηελ
πξνζθνκίζεη ζηελ Σξάπεδα, ε νπνία ηελ ηεξεί ζην δαλεηαθφ θάθειν (αληίγξαθν).
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6. ΔΓΓΤΖΔΗ ΣΔΜΠΜΔ ΑΔ
6.1 Γηαδηθαζίεο Παξνρήο Δγγύεζεο
Η Σξάπεδα δέρεηαη αηηήκαηα ησλ ΜΔ/ΠΜΔ γηα ρνξήγεζε δαλείσλ κε ζθνπφ ηελ θάιπςε
δαπαλψλ αγνξάο πξψησλ πιψλ, εκπνξεπκάησλ θαη ππεξεζηψλ. Σα αηηήκαηα ζπλνδεχνληαη
απφ ηελ Τπεχζπλε Γήισζε ηεο ΜΔ/ΠΜΔ (Τπφδεηγκα 2, Παξάξηεκα ΙΙΙ Οδεγνχ), λνκίκσο
ππνγεγξακκέλεο, θαζψο θαη κε ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά.
Η Σξάπεδα εμεηάδεη, αμηνινγεί ηα αηηήκαηα ησλ ΜΔ/ΠΜΔ θαη βαζκνινγεί ηελ πηζηνιεπηηθή ηνπο
ηθαλφηεηα ηε δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή.
Γεζκεχεηαη λα εθαξκφζεη ηνπο ηζρχνληεο εζσηεξηθνχο θαλνληζκνχο ηεο, ηα θξηηήξηα
πηζηνδφηεζεο πνπ εθάζηνηε εθαξκφδεη θαη ειέγρεη εάλ ε ΜΔ/ΠΜΔ πιεξνί ηφζν ηηο
πξνυπνζέζεηο έληαμεο ηεο ζην Πξφγξακκα φζν θαη ηελ επηιεμηκφηεηα ησλ δαπαλψλ θαζψο θαη
ηνλ ρξφλν έθδνζεο ησλ λνκίκσλ παξαζηαηηθψλ, πξνηηκνινγίσλ θαη πξνζθνξψλ ζε ηζρχ, πνπ
πξνζθνκίδνληαη θαηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο.
ε πεξίπησζε πνπ ε Σξάπεδα θξίλεη φηη ε ΜΔ/ΠΜΔ είλαη νηθνλνκηθά βηψζηκε θαη θαιχπηεη ηηο
πξνυπνζέζεηο έληαμήο ηεο ζην Πξφγξακκα, ηφηε ζπκπιεξψλεη ζηελ ειεθηξνληθή θφξκα ηεο
«Αίηεζεο γηα Παξνρή Δγγχεζεο Υξεκαηνδφηεζεο Δπηρείξεζεο» (Τπφδεηγκα 1, Παξάξηεκα ΙΙΙ
Οδεγνχ) ηα ζηνηρεία πνπ δεηνχληαη απφ ηελ ΣΔΜΠΜΔ ΑΔ. Η ηξάπεδα απνζηέιιεη, κέζσ ηεο
Κεληξηθήο Τπεξεζίαο ηεο, (θαη φρη απφ ηα Τπνθαηαζηήκαηα) ζηελ ΣΔΜΠΜΔ ΑΔ ειεθηξνληθά
ηελ Αίηεζε γηα Παξνρή Δγγχεζεο Υξεκαηνδφηεζεο ηεο Δπηρείξεζεο, ζε αξρείν κνξθήο XML.
Παξάιιεια κε ηελ ειεθηξνληθή απνζηνιή ηεο αίηεζεο ζα απνζηέιιεηαη ζηελ ΣΔΜΠΜΔ ΑΔ
θσηναληίγξαθν ή ςεθηαθφ αξρείν ηεο ππεχζπλεο δήισζεο λνκίκσο ππνγεγξακκέλεο απφ ηελ
ΜΔ/ΠΜΔ ζχκθσλα κε ην επηζπλαπηφκελν Τπφδεηγκα 2 (Παξάξηεκα ΙΙΙ Οδεγνχ). Η επζχλε
νξζφηεηαο ησλ δεινχκελσλ ζηνηρείσλ βαξχλεη απνθιεηζηηθά ηελ ΜΔ/ΠΜΔ θαη φρη ηελ εθάζηνηε
Σξάπεδα.
Η «Αίηεζε γηα Παξνρή Δγγχεζεο Υξεκαηνδφηεζεο Δπηρείξεζεο» λνκίκσο ππνγεγξακκέλε απφ
ηελ Σξάπεδα επέρεη ζέζε ππεχζπλεο δήισζεο ζρεηηθά κε ηελ νξζή κεηαθνξά / παξάζεζε ησλ
δεινχκελσλ ζε απηήλ ζηνηρείσλ ηεο ΜΔ/ΠΜΔ.
Όια ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά (φπσο ηηκνιφγηα, δειηία απνζηνιήο, δειηία παξνρήο
ππεξεζηψλ, Δ3, Δ7 θ.ιπ.) παξακέλνπλ ζηελ Σξάπεδα, ζηνλ δαλεηαθφ θάθειν ηεο ΜΔ/ΠΜΔ
(βιπ. Παξάγξαθνο 7).
Η ΣΔΜΠΜΔ ΑΔ εμεηάδεη θαη ειέγρεη ηελ Αίηεζε γηα Παξνρή Δγγχεζεο θαη απαληά ζεηηθά ή
αξλεηηθά εληφο 10 εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο ηνπ αηηήκαηνο.
ε πεξίπησζε ζεηηθήο απάληεζεο ε ΣΔΜΠΜΔ ΑΔ απνζηέιιεη ζε έληππε ή/θαη ςεθηαθή κνξθή
ζηελ Σξάπεδα ηελ Πξάμε Δγγχεζεο (Τπφδεηγκα 3, Παξάξηεκα ΙΙΙ Οδεγνχ) ςεθηαθά
ππνγεγξακκέλε, κε ηνπο φξνπο πνπ αλαθέξνληαη ζε απηήλ.
Σαπηφρξνλα κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο Γαλείνπ ππνγξάθεηαη απφ ηελ Σξάπεδα θαη ηελ
ΜΔ/ΠΜΔ ε αλσηέξσ Πξάμε Δγγχεζεο εηο ηξηπινχλ.
Η Σξάπεδα ζα θξνληίδεη ψζηε λα αλαθέξεηαη ζηε χκβαζε Γαλείνπ πνπ ππνγξάθεη ε
Σξάπεδα κε ηελ ΜΔ/ΠΜΔ φηη ε ΣΔΜΠΜΔ ΑΔ, ηα αξκφδηα Δζληθά Όξγαλα, ε Δπξσπατθή
Δπηηξνπή θαη ην Δπξσπατθφ Διεγθηηθφ πλέδξην έρνπλ δηθαίσκα δηεμαγσγήο ινγηζηηθνχ
ειέγρνπ ηεο ΜΔ/ΠΜΔ, γηα ηελ νπνία έρεη εγγπεζεί ε ΣΔΜΠΜΔ ΑΔ ή αλάζεζεο ηνπ ελ ιφγσ
έξγνπ ζε ηξίηνπο.
Η χκβαζε Γαλείνπ θαη ε Πξάμε Δγγχεζεο αλαγξάθνπλ ηελ ίδηα εκεξνκελία.
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ηελ Πξάμε Δγγχεζεο ζα ζπκπιεξψλνληαη απφ ηελ Σξάπεδα απαξαίηεηα ηα εμήο: ν αξηζκφο
ζχκβαζεο Γαλείνπ, ε εκεξνκελία ππνγξαθήο ζχκβαζεο δαλείνπ, ν αξηζκφο δαλεηαθνχ
ινγαξηαζκνχ (ΙΒΑΝ ή άιιε κνξθή), ε εκεξνκελία εθηακίεπζεο ηνπ δαλείνπ θαη ην ηειηθφ
εθηακηεπζέλ πνζφ δαλείνπ (ίζν κε ην πνζφ πνπ αλαθέξεηαη ζηελ ζχκβαζε Γαλείνπ).
Σν πεδίν «ηειηθφ εθηακηεπζέλ πνζφ δαλείνπ» ζα ζπκπιεξψλεηαη ζηελ αλσηέξσ πξάμε
εγγχεζεο ζηηο πεξηπηψζεηο πξνηηκνιφγησλ ή/θαη πξνζθνξψλ εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ, φηαλ
θαη κφλν φηαλ:
ηα πξνζθνκηδφκελα νξηζηηθά παξαζηαηηθά γηα ηε δηελέξγεηα ηεο πιεξσκήο (Σηκνιφγηα, Γειηία
Απνζηνιήο θ.ι.π) ηαπηίδνληαη πιήξσο κε ηα αλαγξαθφκελα ζηελ πξνζθνξά (πεξηγξαθή
εηδψλ - θσδηθνί , πνζφηεηεο, ηηκέο κνλάδαο) θαη
ηα πξνζθνκηδφκελα νξηζηηθά παξαζηαηηθά ησλ πξνκεζεπηψλ είλαη αμίαο κηθξφηεξεο απφ ην
αξρηθά εγθξηζέλ πνζφ δαλείνπ βάζεη ησλ πξνηηκνιφγησλ ή/θαη πξνζθνξψλ.
Γηεπθξηλίδεηαη φηη:
ζηελ πεξίπησζε πνπ ηειηθψο ηα νξηζηηθά ηηκνιφγηα ησλ πξνκεζεπηψλ εμσηεξηθνχ γηα εχινγεο
αηηίεο πνπ δελ ζπληζηνχλ αιιαγή ηεο παξαγγειίαο (π.ρ ζπλαιιαγκαηηθνχο ιφγνπο, έμνδα
κεηαθνξηθψλ, έμνδα εθηεισληζκνχ) νδεγνχλ ζε πςειφηεξν θφζηνο παξαιαβήο ησλ
πξνκεζεηψλ απφ ην αξρηθά εγθξηζέλ πνζφ δαλείνπ βάζεη ησλ πξνηηκνιφγησλ ή/θαη
πξνζθνξψλ, ηφηε ζα επηζηξέθεηαη ε πξάμε εγγχεζεο θαη ζα ππνβάιιεηαη λέν αίηεκα (δίρσο
ην λέν απηφ αίηεκα λα πξνζκεηξάηε ζηνλ αλσηέξσ αξηζκφ ησλ δηθαηνχκελσλ 6 αηηεκάησλ ηεο
ΜΔ/ΠΜΔ).
Πξνυπφζεζε γηα ηελ εθηακίεπζε ηνπ δαλείνπ απφ ηελ Σξάπεδα είλαη, κεηαμχ άιισλ, ε ΜΔ/ΠΜΔ
λα είλαη θνξνινγηθά θαη αζθαιηζηηθά ελήκεξε, ηελ ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία εθηακίεπζεο ηνπ
δαλείνπ. εκεηψλεηαη φηη ζηελ πεξίπησζε χπαξμεο ππνρξέσζεο παξαθξάηεζεο πνζνχ, ε
ΜΔ/ΠΜΔ δελ είλαη επηιέμηκε.
Μφιηο γίλεη ε εθηακίεπζε ηνπ πνζνχ ηνπ δαλείνπ θαη ηαπηφρξνλα θαηαηεζεί ην πνζφ ηεο
πξνκήζεηαο ζηνλ ινγαξηαζκφ ηεο ΣΔΜΠΜΔ νπφηε άξρεηαη ε ηζρχο ηεο εγγχεζεο, ηφηε
απνζηέιιεηαη απφ ηελ Σξάπεδα ζηελ ΣΔΜΠΜΔ ΑΔ, θαηάιιεια ζπκπιεξσκέλν, έλα απφ ηα
ηξία ππνγεγξακκέλα αληίγξαθα ηεο Πξάμεο Δγγχεζεο θαζψο θαη ζπλνδεπηηθφ ζπγθεληξσηηθφ
αξρείν εθηακηεχζεσλ θαη θαηαβεβιεκέλσλ πξνκεζεηψλ (αλά δεθαπελζήκεξν) ζε κνξθή xml κε
βάζε ην Τπφδεηγκα 4 (Παξάξηεκα ΙΙΙ Οδεγνχ). Δηδηθφηεξα ζηελ πεξίπησζε απφθιηζεο ησλ
αλαγξαθνκέλσλ ζηνηρείσλ κεηαμχ ηεο έληππεο πξάμεο εγγχεζεο θαη ηνπ αλσηέξσ
ππνδείγκαηνο 4 θαηηζρχνπλ ηα ζηνηρεία ηνπ ππνδείγκαηνο 4.
Η Σξάπεδα ππνρξενχηαη λα ελεκεξψλεη ηελ ΣΔΜΠΜΔ ΑΔ ζηηο πεξηπηψζεηο ιεμηπξφζεζκσλ
νθεηιψλ (π.ρ. ρξενιχζην, ηφθνη). Η ελεκέξσζε απφ ηελ Σξάπεδα πξνο ηελ ΣΔΜΠΜΔ ΑΔ ζα
γίλεηαη κέρξη ηελ 20ε εκέξα ηνπ επφκελνπ εκεξνινγηαθνχ κελφο γηα ηηο θαζπζηεξήζεηο ηνπ
ακέζσο πξνεγνχκελνπ κελφο, ζε κνξθή XML, ζχκθσλα κε ην επηζπλαπηφκελν Τπφδεηγκα 5
(Παξάξηεκα ΙΙΙ Οδεγνχ)
Δπίζεο, ε Σξάπεδα αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα ελεκεξψλεη ηελ ΣΔΜΠΜΔ ΑΔ ζηηο
πεξηπηψζεηο δηθαζηηθψλ ελεξγεηψλ εηο βάξνο ησλ ελερνκέλσλ απφ ηξίηνπο θαζψο θαη γηα
ηξνπνπνηήζεηο πνπ αθνξνχλ ζηνηρεία ηεο δαλεηδφκελεο ΜΔ/ΠΜΔ, φπσο ελδεηθηηθά επσλπκία,
δηεχζπλζε, αιιαγή λνκηθήο κνξθήο, ΑΦΜ, θιπ. , ακέζσο κφιηο απηέο πεξηέξρνληαη ζε γλψζε
ηεο.
Η ΣΔΜΠΜΔ ΑΔ δηθαηνχηαη λα ιακβάλεη αληίγξαθα ηνπ δαλεηαθνχ θαθέινπ νπνηεδήπνηε, είηε
θαηφπηλ επηηφπηνπ ειέγρνπ, είηε ηαρπδξνκηθψο, ππνρξενπκέλεο ηαπηνρξφλσο ηεο ηξάπεδαο λα
ηα παξάζρεη.
Η δνκή ησλ αξρείσλ XML ζα πεξηγξάθεηαη απζηεξά απφ έλα XML Schema ην νπνίν ζα δνζεί
απφ ηελ ΣΔΜΠΜΔ ΑΔ ζηελ Σξάπεδα ζε ειεθηξνληθή κνξθή, θαη βάζεη ηνπ νπνίνπ ζα πξέπεη λα
πηζηνπνηείηαη θάζε XML αξρείν γηα ηελ εγθπξφηεηα ηεο κνξθνπνίεζεο ησλ δεδνκέλσλ πνπ
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πεξηέρεη. Κάζε αξρείν ην νπνίν δελ ζπκκνξθψλεηαη κε ην δνζέλ XML Schema, δελ ζα γίλεηαη
απνδεθηφ απφ ηελ ΣΔΜΠΜΔ ΑΔ.
Η επηινγή ηεο κνξθήο XML γηα ηε δηαθίλεζε ησλ δεδνκέλσλ, θξίλεηαη ζεκαληηθή γηα ην
κειινληηθφ βήκα θαηά ην νπνίν ε δηαδηθαζία ζα πινπνηεζεί ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο
ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο (web services).

6.2 Έλαξμε Ηζρύνο, Γηάξθεηα ηεο Δγγύεζεο θαη Πνζνζηό Κάιπςεο ηεο Δγγύεζεο
1. Η εγγχεζε αξρίδεη λα ηζρχεη απφ ηελ εκεξνκελία ηεο εθηακίεπζεο ηνπ δαλείνπ θαη ηεο
ηαπηφρξνλεο θαηάζεζεο ηεο πξνκήζεηαο ζε ινγαξηαζκφ ηεο ΣΔΜΠΜΔ ΑΔ.
2. Η εθηακίεπζε ηνπ δαλείνπ θαη ε έθδνζε ησλ αληίζηνηρσλ δίγξακκσλ επηηαγψλ ή ηνπ
εκβάζκαηνο, πξέπεη λα γίλεη εληφο δχν (2) κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία έγθξηζεο ηεο
εγγχεζεο ηνπ δαλείνπ απφ ηελ ΣΔΜΠΜΔ ΑΔ. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε δελ παξέρεηαη
εγγχεζε απφ ηελ ΣΔΜΠΜΔ ΑΔ. Ωο εκεξνκελία έγθξηζεο νξίδεηαη ε εκεξνκελία απφθαζεο
ηνπ αξκφδηνπ εγθξηηηθνχ νξγάλνπ ηεο ΣΔΜΠΜΔ ΑΔ.
3. Η εγγχεζε ηζρχεη γηα φιε ηε δηάξθεηα ηνπ δαλείνπ.
4. Σν πνζνζηφ θάιπςεο ηεο εγγχεζεο αλέξρεηαη ζε 80%

6.3. Δηήζηα πξνκήζεηα εγγύεζεο θαη ηξόπνο θαηαβνιήο ηεο
Η εηήζηα πξνκήζεηα ηεο ΣΔΜΠΜΔ ΑΔ γηα ηελ παξνρή ηεο εγγχεζεο ηεο αλέξρεηαη ζε 0,35% επί
ηνπ δαλείνπ θαη βαξχλεη ηελ επηρείξεζε.
Η ζπλνιηθή πξνκήζεηα αλεξρφκελε ζε 2,1% επί ηνπ δαλείνπ (0,35%* 6) ζα θαηαβιεζεί εθ΄
άπαμ κε ηελ εθηακίεπζε ηνπ δαλείνπ.
Η πξνκήζεηα ζα θαηαηίζεηαη, κε επζχλε ηεο Σξάπεδαο, ζε ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ ηεο ΣΔΜΠΜΔ
ΑΔ πνπ έρεη αλνηρζεί ζε θάζε ζπλεξγαδφκελε Σξάπεδα γηα ην ζθνπφ απηφ.
ηελ αηηηνινγία θαηάζεζεο ζα πξέπεη ππνρξεσηηθά λα αλαγξάθεηαη ν Αξηζκφο Πξάμεο
Δγγχεζεο θαη ν ΑΦΜ ηεο ΜΔ/ΠΜΔ, πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί δπλαηή (απφ ην αληίγξαθν
θίλεζεο ινγαξηαζκνχ) ε ηαπηνπνίεζε ηνπ πνζνχ πξνκήζεηαο κε ηελ αληίζηνηρε ΜΔ/ΠΜΔ.
ε πεξίπησζε πξφσξεο εμφθιεζεο ηνπ δαλείνπ, θαηαγγειίαο, ππαλαρψξεζεο, θιπ ε
πξνκήζεηα δελ επηζηξέθεηαη.
Η ΣΔΜΠΜΔ ΑΔ κε ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο εγγχεζεο (θαη θαηάζεζεο ηεο πξνκήζεηαο)
απνζηέιιεη ζηηο ΜΔ/ΠΜΔ λφκηκν παξαζηαηηθφ ζηνηρείν δαπάλεο ηνπ ΚΒ.
εκεηψλεηαη φηη νη πξνκήζεηεο ηεο ΣΔΜΠΜΔ ΑΔ δελ επηβαξχλνληαη κε ΦΠΑ (πεξίπησζε θδ ηεο
παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ θψδηθα ΦΠΑ, Ν. 2859/2000).
7. ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΑ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ
Η Αίηεζε γηα Παξνρή Δγγχεζεο Υξεκαηνδφηεζεο Δπηρείξεζεο ζπκπιεξψλεηαη ζηελ
ειεθηξνληθή θφξκα απφ ηελ Σξάπεδα (Τπφδεηγκα 1, παξάξηεκα νδεγνχ), θαη ζπλνδεχεηαη
ππνρξεσηηθά απφ ηελ ππεχζπλε δήισζε ηεο αηηνχζαο ΜΔ/ΠΜΔ, ζχκθσλα κε ην
επηζπλαπηφκελν (Τπφδεηγκα 2, παξάξηεκα Οδεγνχ), θαζψο θαη απφ ηα παξαθάησ
δηθαηνινγεηηθά, ηα νπνία ε επηρείξεζε πξέπεη λα πξνζθνκίζεη ζηελ Σξάπεδα:
1. Έληππν Δ3 ηεο ηειεπηαίαο θιεηζκέλεο δηαρεηξηζηηθήο ρξήζεο (βι. αλσηέξσ παξαγξ.4.1).
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Δηδηθφηεξα, επηρεηξήζεηο κε Γ’ Καηεγνξίαο Βηβιία πνπ έρνπλ ππεξδσδεθάκελε
δηαρεηξηζηηθή ρξήζε δχλαληαη λα ππαρζνχλ ζην παξφλ Πξφγξακκα
πξνζθνκίδνληαο αληί ηνπ εληχπνπ Δ3 άιια ζηνηρεία αληίζηνηρεο απνδεηθηηθήο
αμίαο(βι. αλσηέξσ παξαγξ.4.1).
Νενζχζηαηεο επηρεηξήζεηο πνπ δελ έρνπλ θιείζεη δηαρεηξηζηηθή ρξήζε θαη σο εθ
ηνχηνπ δελ έρνπλ ππνβάιεη έληππν Δ3 ηφηε ζα ππνβάιινπλ αληίζηνηρεο
απνδεηθηηθήο αμίαο έγγξαθα, απφ ηα νπνία ζα πξνθχπηεη φηη ν πξνβιεπφκελνο
εηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ θαηά ην έηνο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο δελ ζα πξέπεη λα
ππεξβεί ηα 10 εθαη. €. (βι. αλσηέξσ παξαγξ.4.1).
2. Έληππν Δ7 πνπ αθνξά ηελ ακέζσο πξνεγνχκελε δηαρεηξηζηηθή ρξήζε ή έγγξαθν
ηζνδχλακεο απνδεηθηηθήο ηζρχνο (βι. αλσηέξσ παξαγξ.4.1).
Πξνθεηκέλνπ γηα λενζχζηαηεο επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο δελ έρνπλ ππνβάιεη έληππν Δ7, ζα
πξνζθνκίδνπλ ππεχζπλε δήισζε φπνπ ζα αλαγξάθνπλ φηη θαηά ην έηνο ππνβνιήο ηεο
αίηεζήο ηνπο, ζα απαζρνιήζνπλ ιηγφηεξνπο απφ 50 εξγαδφκελνπο-ΔΜΔ.
3. Βεβαίσζε έλαξμεο εξγαζηψλ κφλν γηα ηηο λενζχζηαηεο επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο δελ έρνπλ
θιείζεη δηαρεηξηζηηθή ρξήζε θαη σο εθ ηνχηνπ δελ έρνπλ ππνβάιεη έληππν Δ3.
4. πλνπηηθφ ζρέδην δξάζεο ηεο επηρείξεζεο βάζεη ηνπ ηππνπνηεκέλνπ Τπνδείγκαηνο 2β
(Παξάξηεκα ΙΙΙ Οδεγνχ) πνπ αλαιχεηαη ν ηξφπνο αλάπηπμεο ηεο γεληθήο
επηρεηξεκαηηθφηεηάο ηεο. ην ζρέδην απαηηείηαη λα ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη επελδχζεηο
παγίσλ (κεραλήκαηα, ινηπφο εμνπιηζκφο, εηδηθέο εγθαηαζηάζεηο, άυιεο ελέξγεηεο θ.ι.π).
5. Νφκηκα παξαζηαηηθά επί πηζηψζεη φπσο Σηκνιφγηα Πψιεζεο-Γειηία Απνζηνιήο,
Σηκνιφγηα Πψιεζεο (ζπλνδεπφκελα νπσζδήπνηε απφ ηα αληίζηνηρα Γειηία
Απνζηνιήο), Γειηία Παξνρήο Τπεξεζηψλ, ινηπά λφκηκα παξαζηαηηθά ή
πξνηηκνιφγηα/πξνζθνξέο ζε ηζρχ.
Σα αλσηέξσ λφκηκα παξαζηαηηθά ζα έρνπλ εκεξνκελία έθδνζεο σο θαη 60 εκέξεο πξηλ
απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο αίηεζεο ρξεκαηνδφηεζεο ζηελ Σξάπεδα θαη ζε θάζε
πεξίπησζε κεηά ηελ εκεξνκελία έγθξηζεο ηνπ παξφληνο Οδεγνχ.
Σα αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά παξακέλνπλ ζηνλ δαλεηαθφ θάθειν ηεο ΜΔ/ΠΜΔ ζηελ Σξάπεδα.
Πέξαλ απηψλ, ε ΣΔΜΠΜΔ Α.Δ. κπνξεί λα δεηήζεη φ,ηη πξφζζεηα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά
θξίλεη ζθφπηκν, γηα ηελ ππνβνήζεζε ηεο δηαδηθαζίαο.

8. ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΩΝ ΓΑΝΔΗΑΚΩΝ ΤΜΒΑΔΩΝ
Η πνξεία ησλ δαλεηαθψλ ζπκβάζεσλ παξαθνινπζείηαη απφ ηελ Σξάπεδα, ζχκθσλα κε ηηο
εζσηεξηθέο δηαδηθαζίεο ηεο.
Παξάιιεια, ε ΣΔΜΠΜΔ Α.Δ., παξαθνινπζεί ηελ πνξεία ησλ ζπκβάζεσλ δηελεξγψληαο
δεηγκαηνιεπηηθνχο ειέγρνπο ζηα ζηνηρεία ησλ θαθέισλ, ησλ ζπκβάζεσλ αιιά θαη ζηηο ίδηεο ηηο
επηρεηξήζεηο, ζρεηηθά κε ην Πξφγξακκα. Δπίζεο, ε ΣΔΜΠΜΔ ΑΔ παξαθνινπζεί φηη ε εθξνή ησλ
πνζψλ ηνπ δαλείνπ, γίλεηαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν γηα ηνλ ζθνπφ πνπ ρνξεγήζεθε.
Σέινο, ε ΣΔΜΠΜΔ ΑΔ παξαθνινπζεί ην αθαζάξηζην ηζνδχλακν επηρνξήγεζεο αλά δαλεηαθή
ζχκβαζε θαη αλά επηρείξεζε, φπσο νξίδνπλ νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο Δ.Δ.
9. ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ ΣΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ
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Α) Οη επηρεηξήζεηο πνπ ζα εληαρζνχλ ζην Πξφγξακκα πξέπεη λα ηεξνχλ ηνπο φξνπο θαη ηηο
πξνυπνζέζεηο πνπ ζέηεη ν παξψλ Οδεγφο Δθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο, ηηο ππνρξεψζεηο
πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ δαλεηαθή ζχκβαζε θαζψο θαη απφ ηελ πξάμε εγγχεζεο θαη λα
δηαζθαιίδνπλ φηη ηα δεινχκελα ζηνηρεία είλαη αθξηβή θαη αιεζή.
Β) Οη επηρεηξήζεηο ππνρξενχληαη λα ππνβάιινπλ ζηνηρεία γηα άιια πξνγξάκκαηα ζηα νπνία
έρνπλ εληαρζεί, κε ζθνπφ ηελ εμέηαζε ηεο ζψξεπζεο εληζρχζεσλ de minimis ή/θαη ηε ζψξεπζε
εληζρχζεσλ de minimis θαη άιισλ θξαηηθψλ εληζρχζεσλ, ζπκπιεξψλνληαο ηα αληίζηνηρα πεδία
ηεο ειεθηξνληθήο θφξκαο ηεο Αίηεζεο γηα Παξνρή Δγγχεζεο Υξεκαηνδφηεζεο Δπηρείξεζεο
θαζψο θαη ηεο ππεχζπλεο δήισζεο ηεο ΜΔ/ΠΜΔ.
Γ) Με ηελ θαηαβνιή ησλ πνζψλ ζηνπο πξνκεζεπηέο, ην αξγφηεξν εληφο κελφο απφ ηελ
εκεξνκελία έθδνζεο ηεο αλσηέξσ δίγξακκεο επηηαγήο, ε ΜΔ/ΠΜΔ ππνρξενχηαη θαη νθείιεη λα
ιάβεη απφ ηνλ πξνκεζεπηή ζρεηηθή εμνθιεηηθή απφδεημε είζπξαμεο θαη λα ηελ πξνζθνκίζεη
ζηελ Σξάπεδα, ε νπνία ηελ ηεξεί ζην δαλεηαθφ θάθειν.
Γ) Καηά ηελ απνπιεξσκή ηνπ δαλείνπ νη επηρεηξήζεηο νθείινπλ λα ππνβάινπλ ζηελ Σξάπεδα
απνινγηζηηθή έθζεζε γηα ην ζρέδην αλάπηπμεο πνπ πινπνηήζεθε, ζχκθσλα κε ην ηππνπνηεκέλν
Τπφδεηγκα 2γ (Παξάξηεκα ΙΙΙ Οδεγνχ)
Δ) ηελ πεξίπησζε ειέγρνπ απφ ηελ ΣΔΜΠΜΔ Α.Δ. ή άιια αξκφδηα Δζληθά ή Κνηλνηηθά
φξγαλα, νη επηρεηξήζεηο ππνρξενχληαη λα δηεπθνιχλνπλ ην έξγν ησλ νκάδσλ ειέγρνπ θαη λα
παξάζρνπλ ηα ζρεηηθά δεηνχκελα ζηνηρεία.
Σ) Οη επηρεηξήζεηο ππνρξενχληαη λα ζπκπιεξψλνπλ ηππνπνηεκέλα έληππα πνπ δχλαηαη λα
ρνξεγήζεη ε ΣΔΜΠΜΔ ζηηο Σξάπεδεο κε ζηφρν ηελ απνηχπσζε ησλ ζπλνιηθψλ δαπαλψλ ηεο
επηρείξεζεο. Γπλεηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά ηα ζηνηρεία είλαη: Δπσλπκία θαη ΑΦΜ ηνπ
πξνκεζεπηή, εκεξνκελία έθδνζεο, αχμσλ αξηζκφο θαζαξφ πνζφ θαη ζπλνιηθφ πνζφ
παξαζηαηηθνχ, ζηνηρεία επηηαγήο εμφθιεζεο (Σξάπεδα, εκεξνκελία, πνζφ θαη αξηζκφο) θ.ι.π

10. ΚΑΣΑΓΓΔΛΗΑ ΤΜΒΑΖ ΚΑΗ ΚΑΣΑΒΟΛΖ ΣΔΛΗΚΖ ΕΖΜΗΑ
Οξίδεηαη φηη ην πνζφ επί ηνπ νπνίνπ εθαξκφδεηαη ην πνζνζηφ εγγχεζεο ηεο ΣΔΜΠΜΔ ΑΔ είλαη
ην ππφινηπν ηνπ θεθαιαίνπ/ρξενιπζίνπ (ξεηά αλαθέξεηαη φηη δελ είλαη επηιέμηκν πξνο εγγχεζε
θάζε πνζφ πνπ αθνξά ηφθνπο, ηφθνπο ππεξεκεξίαο, έμνδα, θ.ιπ.) θαηά ηελ εκεξνκελία
θαηαγγειίαο ηεο δαλεηαθήο ζχκβαζεο.
Οξίδεηαη δηάζηεκα 90 εκεξψλ ζπλερνχο ιεμηπξνζεζκίαο απφ νπνηαδήπνηε αηηία
(ήηνη θεθάιαην, ηφθνη, θιπ), κεηά ηελ παξέιεπζε ηνπ νπνίνπ ε Σξάπεδα δχλαηαη θαη νθείιεη λα
θαηαγγείιεη ηε δαλεηαθή ζχκβαζε.
ε πεξίπησζε απνδεδεηγκέλεο θαη δεισκέλεο πιήξνπο αδπλακίαο (θαηαβνιήο νηνπδήπνηε
πνζνχ) ηεο ΜΔ/ΠΜΔ, ε νπνία ζπγρξφλσο έρεη δηαθφςεη πιήξσο ηε ιεηηνπξγία ηεο, δχλαηαη ε
Σξάπεδα λα θαηαγγείιεη ηε δαλεηαθή ζχκβαζε πξηλ ηε ζπκπιήξσζε 90 εκεξψλ ζπλερνχο
ιεμηπξνζεζκίαο.
ε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο, ε ηξάπεδα, κε πνηλή ππαλαρψξεζεο, ππνρξενχηαη λα
ελεκεξψλεη ηελ ΣΔΜΠΜΔ ΑΔ γηα ηελ θαζπζηέξεζε, ην αξγφηεξν έσο ηελ 20ε εκέξα ηνπ
επνκέλνπ εκεξνινγηαθνχ κήλα γηα ηηο θαζπζηεξήζεηο ηνπ ακέζσο πξνεγνχκελνπ κήλα.
Η ηξάπεδα ζε ζπλέρεηα ηεο πξναλαθεξφκελεο ζπλερνχο ιεμηπξνζεζκίαο απνζηέιιεη ζηελ
ΣΔΜΠΜΔ ΑΔ ην έληππν ηεο θαηαγγειίαο / θαηάπησζεο, ζχκθσλα κε ην επηζπλαπηφκελν
Τπφδεηγκα 6 (Παξάξηεκα ΙΙΙ Οδεγνχ), ζην νπνίν ζα αλαγξάθεηαη ην ηειηθψο νθεηιφκελν πνζφ
θαη ζα ζπλππνβάιινληαη σο ζπλεκκέλα ηα αθφινπζα:
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1. αληίγξαθν θίλεζεο δαλεηαθνχ ινγαξηαζκνχ
2. αληίγξαθν ζχκβαζεο δαλείνπ θαη ηπρφλ ηξνπνπνηήζεσλ απηήο
3. αληίγξαθα ησλ λφκηκσλ παξαζηαηηθψλ πνπ ρξεκαηνδνηήζεθαλ απφ ηελ παξνχζα
ζχκβαζε
4. αληίγξαθα ησλ δίγξακκσλ επηηαγψλ θαη ησλ απνδεηθηηθψλ παξαιαβήο ηνπο απφ ηελ
ΜΔ/ ΠΜΔ πξνθεηκέλνπ γηα πξνκεζεπηέο εζσηεξηθνχ (επίζεο εμνθιεηηθή απφδεημε
είζπξαμεο, εθδφζεσο πξνκεζεπηή) θαη απνδεηθηηθά θαηαβνιήο νθεηιήο (αληίγξαθν
εκβάζκαηνο, αληίγξαθν θίλεζεο ινγαξηαζκνχ θιπ) πξνθεηκέλνπ γηα πξνκεζεπηέο
εμσηεξηθνχ
5. αληίγξαθα απνδεηθηηθψλ θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο πνπ λα
θαιχπηνπλ ηελ εκεξνκελία εθηακίεπζεο ηνπ δαλείνπ
6. αληίγξαθν Δ3 ηεο ηειεπηαίαο θιεηζκέλεο δηαρεηξηζηηθήο ρξήζεο πνπ πξνεγείηαη ηεο
ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ή αληίζηνηρεο απνδεηθηηθήο αμίαο έγγξαθν γηα ΜΔ/ΠΜΔ κε
ππεξδσδεθάκελε δηαρεηξηζηηθή ρξήζε ή λενζχζηαηεο (βι. αλσηέξσ παξαγξ. 4.1 & 7)
7. αληίγξαθν Δ7 ηεο ηειεπηαίαο δηαρεηξηζηηθήο ρξήζεσο ή αληίζηνηρεο απνδεηθηηθήο αμίαο
έγγξαθν πνπ πξνεγείηαη ηεο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο (βι. αλσηέξσ παξαγξ.4.1). Δπίζεο,
ππεχζπλε δήισζε πξνθεηκέλνπ γηα λενζχζηαηεο ΜΔ/ΠΜΔ (βι. αλσηέξσ παξαγξ.7)
8. αληίγξαθα ζηνηρείσλ ζψξεπζεο (απνθάζεηο έληαμεο ηεο ΜΔ/ΠΜΔ - εθφζνλ πθίζηαηαη
ζψξεπζε), κε ζθνπφ ηελ εμέηαζε ηεο ζψξεπζεο εληζρχζεσλ de minimis ή/θαη ηε
ζψξεπζε εληζρχζεσλ de minimis θαη άιισλ θξαηηθψλ εληζρχζεσλ, φπσο απηά
δειψλνληαη ζηελ ππεχζπλε δήισζε ηεο ΜΔ/ΠΜΔ
9. αληίγξαθα πνπ απνδεηθλχνπλ ηα ινηπά ζηνηρεία ηεο ππεχζπλεο δήισζεο πνπ
ππνβάιιεηαη
10. αληίγξαθν βεβαίσζεο έλαξμεο εξγαζηψλ, πξνθεηκέλνπ γηα λενζχζηαηεο ΜΔ/ΠΜΔ,
11. αληίγξαθν θαηαγγειίαο θαη έθζεζεο επίδνζεο ζηελ ΜΔ/ΠΜΔ
12. αληίγξαθα ησλ εμαζθαιίζεσλ πνπ κλεκνλεχνληαη ζηελ Πξάμε Δγγχεζεο
Μεηά ηελ παξαιαβή απφ ηελ ΣΔΜΠΜΔ ΑΔ, ζπκπιεξσκέλνπ νξζά ηνπ εληχπνπ ηεο
θαηαγγειίαο πνπ ζα ζπλνδεχεηαη κε φια ηα σο άλσ ζπλεκκέλα θαη εθφζνλ δελ ζπληξέρεη
ιφγνο ππαλαρψξεζεο, ε ΣΔΜΠΜΔ ΑΔ ζα θαηαβάιιεη ζηελ ηξάπεδα ην πνζφ ηεο εγγχεζεο
εληφο πξνζεζκίαο δχν κελψλ.
Α) ε πεξίπησζε απνπζίαο εμαζθαιίζεσλ ε ΣΔΜΠΜΔ ΑΔ παξαηηείηαη απφ ηελ έλζηαζε
δηδήζεσο.
Β) ε πεξίπησζε χπαξμεο εμαζθαιίζεσλ ε ΣΔΜΠΜΔ ΑΔ πξνρσξά ζηελ άκεζε πιεξσκή ηνπ
πνζνζηνχ ηεο εγγχεζεο. ηε ζπλέρεηα ε ηξάπεδα εληφο δχν (2) κελψλ απφ θάζε είζπξαμε
απνδίδεη ζηελ ΣΔΜΠΜΔ ΑΔ ην 80% ησλ εηζπξάμεσλ απηψλ.
Η άζθεζε ή κε ηνπ δηθαηψκαηνο είζπξαμεο ηεο ηξάπεδαο ηεο ππφινηπεο νθεηιήο απφ ηελ
ΜΔ/ΠΜΔ, κεηά ηελ θαηαβνιή ηνπ πνζνχ εγγχεζεο απφ ηελ ΣΔΜΠΜΔ ΑΔ, επαθίεηαη ζηελ
δηαθξηηηθή επρέξεηα ηεο Σξάπεδαο ζηελ πεξίπησζε πνπ θξίλεηαη απφ απηήλ φηη νη πηζαλέο
εηζπξάμεηο δελ ζα είλαη νπζηψδεηο.
Η ΣΔΜΠΜΔ ΑΔ δηαηεξεί ζε θάζε πεξίπησζε ην αλαγσγηθφ δηθαίσκα ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο
ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα.
Σα αξκφδηα ηκήκαηα ησλ ηξαπεδψλ ζα ελεκεξψλνπλ ηελ ΣΔΜΠΜΔ ΑΔ ζε ηαθηά ρξνληθά
δηαζηήκαηα γηα ηελ πνξεία είζπξαμεο ησλ εμαζθαιίζεσλ.
11. ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΣΔΜΠΜΔ Α.Δ. – ΣΡΑΠΔΕΩΝ
Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο είλαη απαξαίηεηε ε ζπλεξγαζία κεηαμχ ΣΔΜΠΜΔ –
Σξαπεδψλ θαη ε ζχλαςε ζρεηηθψλ ζπκβάζεσλ.
ην πιαίζην ηεο ζπλεξγαζίαο ηεο, νη Σξάπεδεο, ζα παξέρνπλ ζηελ ΣΔΜΠΜΔ Α.Δ. θάζε
απαξαίηεην ζηνηρείν γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πνξείαο ηνπ Πξνγξάκκαηνο.
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Γηα ζηαηηζηηθνχο ιφγνπο, ε Σξάπεδα ζα παξάζρεη ζηελ ΣΔΜΠΜΔ ΑΔ ζπγθεληξσηηθά ζηνηρεία
ηνπ αξηζκνχ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ππνβάιινπλ αίηεζε γηα έληαμε ζην πξφγξακκα, ζην ηέινο
ηνπ πξψηνπ δηκήλνπ απφ ηελ έλαξμε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη κεηά ηελ ιήμε ηνπ.
Δπίζεο νη ηξάπεδεο νθείινπλ λα παξέρνπλ έγγξαθε ελεκέξσζε ζηηο ελδηαθεξφκελεο
επηρεηξήζεηο γηα ηνπο ιφγνπο απφξξηςεο ηνπ αηηήκαηφο ηνπο, κεηά απφ έγγξαθν αίηεκα ηνπ
ελδηαθεξφκελνπ. ην ελ ιφγσ έγγξαθν ζα πξέπεη λα γίλεηαη ζαθήο δηάθξηζε σο πξνο ην αίηην
ηεο απφξξηςεο κεηαμχ ησλ πξνυπνζέζεσλ ηνπ νδεγνχ ή ησλ ινηπψλ θξηηεξίσλ πνπ εθαξκφδεη
θάζε Σξαπεδηθφ Ίδξπκα
Οη ηξάπεδεο, ππνρξενχληαη ζηελ ηήξεζε ησλ θαθέισλ ησλ δαλείσλ πνπ εγγπνδνηήζεθαλ απφ
ηελ ΣΔΜΠΜΔ Α.Δ. ηέζζεξα (4) ρξφληα κεηά ηελ ιήμε ηεο δαλεηαθήο ζχκβαζεο.
Η ΣΔΜΠΜΔ Α.Δ. ηεξεί ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηεο εληζρχζεηο πνπ παξαζρέζεθαλ γηα δέθα
έηε κεηά ηελ παξνρή ηεο ηειεπηαίαο κεκνλσκέλεο ελίζρπζεο.
Λνηπέο ιεπηνκέξεηεο πνπ αθνξνχλ ηνλ ηξφπν παξνρήο Eγγχεζεο Υακειφηνθσλ Γαλείσλ γηα
ηελ θάιπςε δαπαλψλ αγνξάο πξψησλ πιψλ, εκπνξεπκάησλ θαη ππεξεζηψλ, ζα θαζνξηζηνχλ
κε ζρεηηθή ζχκβαζε ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ΣΔΜΠΜΔ ΑΔ θαη Σξαπεδψλ, ηεξνπκέλσλ πάληνηε
ησλ φξσλ ηνπ παξφληνο νδεγνχ ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Eγγχεζεο Υακειφηνθσλ Γαλείσλ γηα ηελ
θάιπςε δαπαλψλ αγνξάο πξψησλ πιψλ, εκπνξεπκάησλ θαη ππεξεζηψλ».

12. ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΤΠΟΗΑΝ - ΣΔΜΠΜΔ Α.Δ.
12.1 Αξκνδηόηεηεο δηαρείξηζεο ηεο ΣΔΜΠΜΔ ΑΔ
i.

Λακβάλεη ηα θαηάιιεια κέηξα γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ ζπκπεξαζκάησλ ησλ αμηνινγήζεσλ
ηνπ Πξνγξάκκαηνο.

ii. Παξαθνινπζεί ηελ πνξεία εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ δηαρεηξίδεηαη θαη εηδηθφηεξα ηε
ρξεκαηννηθνλνκηθή πξφνδφ ηεο, ηνπο πνζνηηθνπνηεκέλνπο δείθηεο θαη ηηο πξννπηηθέο
εμέιημήο ηεο θαη εηζεγείηαη ζην ΤΠΟΙΑΝ πξνηάζεηο αλαζεψξεζήο ηεο.
iii. πληάζζεη αλαθνξέο πνπ δεηνχληαη απφ ην ΤΠΟΙΑΝ γηα ηελ ππνβνιή ηξηκεληαίσλ θαη
ηειηθψλ εθζέζεσλ εθηέιεζεο,
iv. πλεξγάδεηαη κε ην ΤΠΟΙΑΝ θαη παξέρεη ζε απηφ θάζε πιεξνθνξία πνπ δεηείηαη.
v. Μεξηκλά γηα εμεηδίθεπζε φπνπ απαηηείηαη ησλ απαξαίηεησλ εξγαιείσλ, πξνηχπσλ θαη
πξνδηαγξαθψλ γηα ηε ζσζηή άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ δηαρείξηζεο.
vi. Μεξηκλά ψζηε λα δηαδίδνληαη φζν ην δπλαηφ επξχηεξα νη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο
επθαηξίεο ρξεκαηνδφηεζεο γηα ην πξφγξακκα πνπ δηαρεηξίδεηαη. Παξέρεη πξνο ηηο
επηρεηξήζεηο ζαθείο θαη ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο ηνπιάρηζηνλ ζρεηηθά κε:
vi.i.

ηνπο φξνπο επηιεμηκφηεηαο ηνπο νπνίνπο πξέπεη λα πιεξνχλ νη αηηήζεηο
παξνρήο εγγχεζεο δαλείσλ πξνθεηκέλνπ λα εληαρζνχλ γηα
ρξεκαηνδφηεζε ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο

vi.ii.

ηηο δηαδηθαζίεο γηα ηελ εμέηαζε ησλ αηηήζεσλ παξνρήο εγγχεζεο δαλείνπ
θαη ηηο ζρεηηθέο ρξνληθέο πεξηφδνπο,

vi.iii.

ηα θξηηήξηα γηα ηελ επηινγή ησλ πξνηεηλφκελσλ αηηήζεσλ
εγγχεζεο δαλείνπ θαη έληαμήο ηνπο ζην πξφγξακκα,

vi.iv.

ηα αξκφδηα ζηειέρε ηεο Σ.Δ.Μ.Π.Μ.Δ. ΑΔ, ηα νπνία κπνξνχλ λα
παξέρνπλ πιεξνθνξίεο

παξνρήο
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vi.v.

ηελ ππνρξέσζε δεκνζηνπνίεζεο ηνπ δηθαηνχρνπ ηεο παξνρήο εγγχεζεο
δαλείνπ.

vii. πγθεληξψλεη, αξρεηνζεηεί φιεο ηηο αηηήζεηο παξνρήο εγγχεζεο πνπ ππνβάιινληαη θαη
ειέγρεη ηελ πιεξφηεηα ησλ ζηνηρείσλ ηνπο
viii. Αμηνινγεί ηηο αηηήζεηο παξνρήο εγγχεζεο πνπ ππνβάιινληαη, εθαξκφδνληαο ηα θξηηήξηα ηνπ
παξφληνο Οδεγνχ Πξνγξάκκαηνο.
ix. Μεξηκλά γηα ηελ έθδνζε ηεο Πξάμεο παξνρήο εγγχεζεο.
x. Δηζεγείηαη ζην ΤΠΟΙΑΝ γηα ηελ έθδνζε ηξνπνπνηήζεσλ ηεο Πξάμεο παξνρήο εγγχεζεο θαη
ηε δεκνζηνπνίεζε ησλ ζρεηηθψλ απνθάζεσλ ζηηο ηζηνζειίδεο ηεο ΣΔΜΠΜΔ ΑΔ, ηνπ
ΤΠΟΙΑΝ θαη ηεο Γ.Γ.Β.
xi. Μεξηκλά γηα ηε ζπκκφξθσζε ηεο ρξεκαηνδνηνχκελεο πξάμεο κε ηνπο ηζρχνληεο
θνηλνηηθνχο θαη εζληθνχο θαλφλεο θαζ’ φιε ηελ πεξίνδν ηεο πινπνίεζεο ηνπο.
xii. Γηελεξγεί επαιεζεχζεηο πξνθεηκέλνπ λα επηβεβαησζεί ε ζπκκφξθσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο
πξνο ηνπο εζληθνχο θαη θνηλνηηθνχο θαλφλεο.
ην πιαίζην απηφ:
xiii. πιιέγεη ηηο αηηήζεηο παξνρήο εγγχεζεο πνπ ππνβάιινληαη απφ ηηο επηρεηξήζεηο θαη
θαηαρσξεί ζην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκά ηνπ, ηελ Πξάμε εγγχεζεο κεηά απφ επηβεβαίσζε
φηη:
(α)

νη αηηήζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ είλαη αθξηβείο,

(β)

ε ελίζρπζε θαη ε δαπάλε είλαη ζχκθσλεο κε ην εζληθφ θαη θνηλνηηθφ δίθαην,

(γ)
ηεξήζεθαλ νη θαηάιιειεο δηαδηθαζίεο γηα ηελ απνθπγή δηπιήο
ρξεκαηνδφηεζεο ηεο δαπάλεο απφ άιια θνηλνηηθά ή εζληθά ρξεκαηνδνηηθά κέζα ή
απφ άιιε πξνγξακκαηηθή πεξίνδν.
xiv.

Σεξεί αξρεία ζην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκά ηνπ γηα ηηο δηνηθεηηθέο επαιεζεχζεηο θαη ηηο
πηζηνπνηήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζχκθσλα κε ηνπο εηδηθφηεξνπο θαλφλεο ηνπ
εθαξκνδφκελνπ θαζεζηψηνο ελίζρπζεο.

xv.

Πξνβαίλεη ζηελ αθχξσζε κέξνπο ή ηνπ ζπλφινπ ηεο ζπλεηζθνξάο απφ ην πξφγξακκα,
ε νπνία επηβάιιεηαη βάζεη πνξίζκαηνο πηζηνπνίεζεο θαηαρσξψληαο ηηο αληίζηνηρεο
ινγηζηηθέο εγγξαθέο ζην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκά ηνπ.

xvi.

ε πεξηπηψζεηο πνπ δηαπηζησζεί βάζεη ησλ επηζεσξήζεσλ ή ειέγρσλ πνπ
δηελεξγνχληαη αρξεσζηήησο θαηαβιεζείζα δαπάλε, εθαξκφδεη ηηο δηαδηθαζίεο γηα ηελ
αλάθηεζή ηεο ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην Κεθάιαην Γ΄ ηεο ΤΠΑΤΓ (ΦΔΚ
540/η.Β/27.03.08).

xvii.

πλεξγάδεηαη κε ηα αξκφδηα εζληθά θαη θνηλνηηθά ειεγθηηθά φξγαλα θαη κεξηκλά γηα ηελ
ππνβνιή ζην ΤΠΟΙΑΝ ησλ ηεθκεξησκέλσλ απαληήζεψλ ηνπ ζηα ζρεηηθά πνξίζκαηα
ειέγρνπ.

xviii.

πιιέγεη θαη θαηαρσξεί ζην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ηνπ ηα ζηνηρεία παξαθνινχζεζεο
εθηέιεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Οη Πξάμεηο Παξνρήο Δγγπήζεσλ, πνπ αλαθαινχληαη
δεκνζηεχνληαη ζηελ θεληξηθή ηζηνζειίδα ηνπ ΤΠΟΙΑΝ θαη ζηηο ηζηνζειίδεο ηεο ΣΔΜΠΜΔ
ΑΔ θαη Γ.Γ.Β.

xix.

Παξαθνινπζεί ηηο επηρεηξήζεηο ζρεηηθά κε ηελ ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ έρνπλ
αλαιάβεη, ηελ πνξεία ηεο Πξάμεο Παξνρήο Δγγχεζεο, ηελ ηήξεζε ρσξηζηήο ινγηζηηθήο
κεξίδαο ή επαξθνχο ινγηζηηθήο θσδηθνπνίεζεο.

xx.

Δμεηδηθεχεη φπνπ απαηηείηαη ηηο απαηηήζεηο γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο ηήξεζεο φισλ ησλ
εγγξάθσλ ζρεηηθά κε ηηο δαπάλεο θαη ηνπο ειέγρνπο.

xxi.

Παξέρεη ζην ΤΠΟΙΑΝ φιεο ηηο αλαγθαίεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηηο
πηζηνπνηήζεηο/επαιεζεχζεηο πνπ πξαγκαηνπνηεί γηα θάζε αίηεζε Παξνρήο Δγγχεζεο
πνπ δηαρεηξίδεηαη.
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xxii.

Έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ αθξίβεηα, ηελ πνηφηεηα θαη πιεξφηεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ
θαηαρσξεί ζην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκά ηνπ.
12.2 Τπνρξεώζεηο ηεο ΣΔΜΠΜΔ ΑΔ

Δπηπξνζζέησο ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο παξαγξάθνπ 12.1 ηεο ΣΔΜΠΜΔ ΑΔ αλαιακβάλεη ηηο
εμήο ππνρξεψζεηο :
1. Κνηλνπνηεί ζην ΤΠΟΙΑΝ, ην ηξηκεληαίν πξφγξακκα ελεξγεηψλ/δξαζηεξηνηήησλ κε
πνζνηηθνχο θαη πνηνηηθνχο ζηφρνπο γηα ην πξφγξακκα πνπ δηαρεηξίδεηαη θαζψο θαη
εμακεληαίεο εθζέζεηο αλάιπζεο ηεο πξνφδνπ πνπ επηηεχρζεθε.
2. Απνδέρεηαη φινπο ηνπο πξνβιεπφκελνπο απφ αξκφδηα ειεγθηηθά φξγαλα ηεο Διιάδαο ή ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη παξέρεη ζε απηά φια ηα αλαγθαία ζηνηρεία γηα ηελ απξφζθνπηε
δηελέξγεηα απηψλ. Απνδέρεηαη δηνηθεηηθέο θαη επηηφπηεο επηζεσξήζεηο απφ ηα αξκφδηα
φξγαλα θαη παξέρεη ζε απηά φια ηα αλαγθαία ζηνηρεία πξνθεηκέλνπ λα επηβεβαησζεί ε θαηά
ην δένληα ηξφπν άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ πνπ ηνπ έρνπλ αλαηεζεί.
3. πλεξγάδεηαη κε ην ΤΠΟΙΑΝ θαη παξέρεη ζε απηφ θάζε πιεξνθνξία πνπ δεηείηαη.
4. πλεξγάδεηαη κε ην ΤΠΟΙΑΝ γηα ηελ έθδνζε θαλνληζηηθψλ απνθάζεσλ θαη ηελ εμεηδίθεπζε
εξγαιείσλ θαη πξνηχπσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ.
5. Γηαζθαιίδεη φηη φια ηα δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα ζρεηηθά κε ηηο δαπάλεο θαη ηνπο ινγηζηηθνχο
ειέγρνπο ηεο πξάμεο πνπ δηαρεηξίδεηαη, ηεξνχληαη γηα δηάζηεκα ηξηψλ εηψλ κεηά ην θιείζηκν
ηνπ πξνγξάκκαηνο
Δπηπξνζζέησο ησλ αλσηέξσ δηαζθαιίδεη φηη:
ηεξνχληαη ιεπηνκεξή κεηξψα γηα θάζε θαζεζηψο εληζρχζεσλ επί δέθα έηε απφ ηελ
εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία ρνξεγήζεθε ε ηειεπηαία αηνκηθή ελίζρπζε βάζεη ηνπ ελ
ιφγσ θαζεζηψηνο. Σα ελ ιφγσ κεηξψα πεξηέρνπλ φιεο ηηο αλαγθαίεο πιεξνθνξίεο
γηα λα δηαπηζησζεί αλ πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο απαιιαγήο πνπ νξίδνληαη ζηνλ
Καλνληζκφ 1998/2006 πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πιεξνθνξηψλ γηα ην θαζεζηψο ησλ
επηρεηξήζεσλ ησλ νπνίσλ ην δηθαίσκα ελίζρπζεο εμαξηάηαη απφ ην θαζεζηψο ηνπο
σο ΜΜΔ.
6. πκκνξθψλεηαη κε ηηο απαηηήζεηο ελεκέξσζεο θαη δεκνζηφηεηαο.
7. Γηαβηβάδεη ζηελ Δζληθή Αξρή πληνληζκνχ, Δηδηθή Τπεξεζία πληνληζκνχ ηηο αλαγθαίεο
πιεξνθνξίεο γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο ηήξεζεο ησλ θαλφλσλ ζψξεπζεο ησλ
εληζρχζεσλ.
12.3 Τπνρξεώζεηο ηνπ ΤΠΟΗΑΝ
Σν Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο ζπληνλίδεη θαη επνπηεχεη ηελ
άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο ΣΔΜΠΜΔ ΑΔ ζηα πιαίζηα ηνπ παξφληνο Πξνγξάκκαηνο θαη
δχλαηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο λα
πξαγκαηνπνηεί δηνηθεηηθέο θαη επηηφπηεο επηζεσξήζεηο ζηελ ΣΔΜΠΜΔ ΑΔ.

13. ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ
Γηα πιεξνθνξίεο νη επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη:
ηελ ΣΔΜΠΜΔ Α.Δ., Λ. Ακαιίαο 26 Αζήλα 105 57, ηει. 210 3311201-4,
E-mail: info@tempme.gr, www.tempme.gr
ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο
(www.ypoian.gr).
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