ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το
αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)
ΠΡΟΣ(1):
Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:

Τηλ:

Τόπος Κατοικίας:

Οδός:

Αριθ:

ΤΚ:

Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου

Αρ. Τηλεομοιοτύπου
(Fax):

(Εmail):
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις , που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του
άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:
1. Όλα τα αναγραφόμενα στην υποβολής πρότασης καθώς και όλα τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά που
περιλαμβάνονται στο φάκελο της πρότασης είναι ακριβή και αληθή.
(3)

2.

Ο λήπτης της ενίσχυσης έχει λάβει σαφή γνώση των όρων λειτουργίας του Ταμείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων
COVI-19.

3.

Η επιχείρηση δεν ήταν προβληματική 31/12/2019 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 σημείο 18 του
Κανονισμού ΕΕ 651/2014,

4.

Δε συντρέχουν για την επιχείρηση λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του Ν. 4488/2017
(Α137/13.09.2017)

5.

Σε περίπτωση έγκρισης της χρηματοδότησης του ο λήπτης της ενίσχυσης συμφωνεί στη δημοσίευση της
επωνυμίας της επιχείρησης, του τίτλου της πράξης και του ποσού της δημόσιας χρηματοδότησης στον κατάλογο
των δικαιούχων που δημοσιεύεται ηλεκτρονικά ή με άλλο τρόπο, σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 2
στοιχείο δ του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1828/2006 και το σημείο 34 της 19.3.2020/C(2020) 1863 /ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ σχετικά με το Προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να
στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19.

6.

Ο λήπτης της ενίσχυσης αποδέχεται οποιοδήποτε σχετικό έλεγχο για την εξακρίβωση των δηλωθέντων από τις
αρμόδιες εθνικές ή κοινοτικές αρχές.

7.

Ο λήπτης της ενίσχυσης αποδέχεται τη διασταύρωση των στοιχείων που δηλώνονται στην πρόταση του, με τα
στοιχεία που παρέχονται από το πληροφοριακό σύστημα TAXIS και τα συστήματα των ασφαλιστικών
οργανισμών.

8.

Ο λήπτης της ενίσχυσης αποδέχεται ότι σε περίπτωση διαπίστωσης ανακριβειών στη δήλωσή του, μετά την
ένταξη του έργου, το έργο θα απενταχθεί και θα κληθεί να επιστρέψει έντοκα τη ληφθείσα δημόσια
χρηματοδότηση.

9.

Ο λήπτης της ενίσχυσης είναι ενημερωμένος και η πρόταση που υποβάλλει είναι εναρμονισμένη και υπακούει
στους περιορισμούς και πληροί όλες τις προϋποθέσεις της 19.3.2020/C(2020) 1863 /ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠHΣ σχετικά με το Προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η
οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19

10. Ο λήπτης της ενίσχυσης δεσμεύεται ότι το σύνολο των ενισχύσεων που θα λάβει σε επίπεδο δεδομένης

επιχείρησης στο πλαίσιο της 19.3.2020/C(2020) 1863 /ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ σχετικά με το Προσωρινό
πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της
τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19, δεν υπερβαίνει τις 120 000 EUR ανά επιχείρηση που δραστηριοποιείται
στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας ή τις 100 000 EUR ανά επιχείρηση που δραστηριοποιείται
στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων ή τις 800 000 EUR για όλους τους υπόλοιπους επιλέξιμους
τομείς δραστηριότητας (ένα από τα ανωτέρω).
11. Εφόσον μια επιχείρηση δραστηριοποιείται σε περισσότερους του ενός τομείς στους οποίους ισχύουν
διαφορετικά μέγιστα ποσά (100.000 / 120.000 / 800.000 €) τότε η επιχείρηση δηλώνει: Δεσμεύομαι ότι θα
διασφαλίσω, με λογιστικό διαχωρισμό, ότι για καθεμία από τις δραστηριότητες αυτές τηρείται το σχετικό
ανώτατο όριο και δεν σημειώνεται υπέρβαση του μέγιστου συνολικού ποσού ύψους 800 000 EUR ανά δεδομένη
επιχείρηση
12. Όταν μια επιχείρηση δραστηριοποιείται στους τομείς αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας και πρωτογενούς
παραγωγής γεωργικών προϊόντων τότε δηλώνει: Δεσμεύομαι ότι θα διασφαλίσω, με λογιστικό διαχωρισμό, ότι
για καθεμία από τις δραστηριότητες αυτές τηρείται το σχετικό ανώτατο όριο δεν πρέπει να σημειώνεται
υπέρβαση του μέγιστου συνολικού ποσού ύψους 120 000 EUR ανά δεδομένη επιχείρηση.
13. Ο λήπτης της ενίσχυσης δεσμεύεται ότι δεν εκκρεμεί σε βάρος του εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης
και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης με απόφαση ΕΕ η ΔΕΕ.
14. Εφόσον η επιχείρηση δραστηριοποιείται στη μεταποίηση και την εμπορία γεωργικών προϊόντων τότε δηλώνει: ,
Δεσμεύομαι για τη μη μετακύλιση της λαμβανόμενης ενίσχυσης εν μέρει ή εξ ολοκλήρου σε πρωτογενείς
παραγωγούς καθώς και ότι η ενίσχυση δεν καθορίζεται με βάση την τιμή ή την ποσότητα των προϊόντων που
αγοράζονται από τους πρωτογενείς παραγωγούς ή που διατίθενται στην αγορά από τις ενδιαφερόμενες
επιχειρήσεις.
15. Εφόσον η ενίσχυση αφορά επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον τομέα της αλιείας και της
υδατοκαλλιέργειας, η επιχείρηση δηλώνει: Δεσμεύομαι ότι η ενίσχυση δεν αφορά καμία από τις κατηγορίες
ενισχύσεων που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχεία α) έως ια) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
717/2014 της Επιτροπής.
Ημερομηνία:……….20……
Για την επιχείρηση
-ΟΝόμιμος Εκπρόσωπος

(σφραγίδα επιχείρησης, στοιχεία
Νόμιμου εκπροσώπου, υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη η Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η
αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη
δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων
σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να
βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον
δηλούντα ή την δηλούσα.

