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(1) Αναγράφεται ολογράφως. 
(2) 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. 
(3) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα. 

 

 

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: Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία 

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία γέννησης(1):   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου 
(Fax): 

 

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 

(Εmail): 

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις(2), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του 
άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 
 
Ι. είμαι νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας με την επωνυμία “………………………………………………………………………………………….” 

και με ΑΦΜ ………………………..….. (περαιτέρω στην παρούσα, και για λόγους συντομίας, η “Επιχείρηση”)  

[ή σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης]  

Ι. διατηρώ ατομική επιχείρηση με αντικείμενο δραστηριότητας …………………………………………………………………………….……….... 

και με ΑΦΜ ……………………….. (περαιτέρω στην παρούσα, και για λόγους συντομίας η “Επιχείρηση”)  

και  

II. σχετικά με την Επιχείρηση και την αίτηση της Επιχείρησης προς την Τράπεζά σας για τη λήψη χρηματοδότησης 
(“Χρηματοδότηση”), η οποία επωφελείται στήριξης από τον Μηχανισμό του Πανευρωπαϊκού Ταμείου Εγγυήσεων (“EGF”) 
που υλοποιείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων («ΕΤαΕ») με την οικονομική στήριξη των Κρατών Μελών που 
συνεισφέρουν στο EGF , δηλώνω περαιτέρω τα εξής:        
 

1. Όλα τα αναγραφόμενα στην πρόταση και στην αίτηση της Επιχείρησης προς την Τράπεζά σας για τη 
Χρηματοδότηση, καθώς και όλα τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά που περιλαμβάνονται στο φάκελο της 
πρότασης και της αίτησης της Επιχείρησης προς την Τράπεζά σας για τη Χρηματοδότηση είναι απόλυτα ακριβή και 
αληθή. 

2. Έχω λάβει γνώση των Κριτηρίων Επιλεξιμότητας και των προϋποθέσεων που έχουν τεθεί από το ΕΤαΕ για τη λήψη 
της Χρηματοδότησης υπό το καθεστώς κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο της απόφασης C(2020) 9237/14-12-2020 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και κατ΄ αναλογία της ενότητας 3.1 της από 19.3.2020/C(2020) 1863/ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 
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 όπως αυτή ήδη τροποποιηθείσα ισχύει 
και όπως εκάστοτε θα ισχύει («Προσωρινό Πλαίσιο») και με την εγγύηση του ΕΤαΕ, σύμφωνα και με σχετικό 
ενημερωτικό έντυπο της Τράπεζάς σας και τα κατανόησα πλήρως. 
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3. Η Επιχείρηση πληροί τα Κριτήρια Επιλεξιμότητας και τις προϋποθέσεις που ορίζονται για τη λήψη χρηματοδότησης 
στο πλαίσιο του EGF και σε περίπτωση χρηματοδότησής της από την Τράπεζα θα εξακολουθήσει να πληροί τα 
Κριτήρια Επιλεξιμότητας, όπου αυτό απαιτείται, καθ’ όλη τη διάρκεια που η Χρηματοδότηση συμπεριλαμβάνεται 
στο χαρτοφυλάκιο χρηματοδοτήσεων που καλύπτονται με την εγγύηση του ΕΤαΕ.  

4. Η Επιχείρησή αποτελεί μια πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση (ΜΜΕ), σύμφωνα με τον ορισμό της υπ’ αριθ. 
361 Σύστασης της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003 (σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των 
μεσαίων επιχειρήσεων), η οποία δεν δραστηριοποιείται στον χρηματοοικονομικό τομέα. 

5. Η Επιχείρηση είναι εγκατεστημένη και λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. 

6.  Εφόσον πρόκειται για Μεσαία Επιχείρηση (στην έννοια περιλαμβάνονται και οι συνδεδεμένες με την αιτούσα τη 
χρηματοδότηση επιχειρήσεις) δηλώνει ότι δεν είναι προβληματική, άλλως δεν ήταν προβληματική κατά την 
31η/12/2019, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 18 του 651/2014 Γενικού Απαλλακτικού  Κανονισμού, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 14 του 702/2014 Κανονισμού Απαλλαγής κατά Κατηγορία στον τομέα των 
γεωργικών προϊόντων ή ως  ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 5 του 1388/2014 Κανονισμού Απαλλαγής κατά 
Κατηγορία στον τομέα της αλιείας, η έννοια της «Προβληματικής Επιχείρησης». Εφόσον πρόκειται για μικρή ή 
πολύ μικρή Επιχείρηση (στην έννοια περιλαμβάνονται και οι συνδεδεμένες με την αιτούσα τη χρηματοδότηση 
επιχειρήσεις), δηλώνει ότι: α) δεν έχει υπαχθεί σε συλλογική διαδικασία αφερεγγυότητας βάσει του εθνικού 
δικαίου και β) δεν έχει λάβει: i) ενίσχυση διάσωσης η οποία δεν έχει επιστραφεί (εάν η ενίσχυση έχει τη μορφή 
δανείου) ή έχει τερματιστεί (εάν η ενίσχυση έχει τη μορφή εγγύησης) ή ii) ενίσχυση αναδιάρθρωσης, και να έχει 
υπαχθεί σε αντίστοιχο σχέδιο. 

7. Η Επιχείρηση δεν αποτελεί, εταιρεία συμμετοχών (financial holding company), της οποίας η μόνη οικονομική 

δραστηριότητα είναι να κατέχει και να διαχειρίζεται χαρτοφυλάκια συμμετοχών σε μετοχές ή / και επενδύσεις σε 

άλλες εταιρείες. 

8. Η Επιχείρηση δεν έχει επωφεληθεί Κρατικής Ενίσχυσης, η οποία έχει κηρυχθεί παράνομη ή ασύμβατη από την 
Επιτροπή και δεν έχει ακόμη επιστραφεί. 

9. Περαιτέρω δηλώνω ότι: 

I. η Επιχείρηση δεν είναι υπερήμερη (άνω των 20 ημερών) ή τελεί σε αθέτηση σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη 

χρηματοδότηση που χορηγήθηκε από την Τράπεζα ή από άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα (στην περίπτωση της 

αναχρηματοδότησης, συμπεριλαμβανομένης της συναλλαγής που αναχρηματοδοτείται).  

II. η Επιχείρηση δεν δραστηριοποιείται αμιγώς ή δεν έχει ουσιαστική επικέντρωση σε έναν ή περισσότερους από 
τους «Απαγορευμένους Τομείς» του Ομίλου της ΕΤΕπ, όπως αυτοί προσδιορίζονται στο κατά τα ως άνω 
ενημερωτικό έντυπο της Τράπεζας.  

III. η Επιχείρηση δεν είναι εγκατεστημένη σε «Μη – Συμμορφούμενη» δικαιοδοσία (Non-Compliant Jurisdiction), όπως 
προσδιορίζεται στο κατά τα ως άνω ενημερωτικό έντυπο της Τράπεζας.   

IV. η Επιχείρηση δεν ασκεί «Παράνομες Δραστηριότητες», όπως αυτές προσδιορίζονται στο κατά τα ως άνω 
ενημερωτικό έντυπο της Τράπεζας, ήτοι δεν ασκεί οποιαδήποτε από τις ακόλουθες παράνομες δραστηριότητες ή 
δραστηριότητες που πραγματοποιούνται για παράνομους σκοπούς σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία σε 
οποιονδήποτε από τους ακόλουθους τομείς: (i) απάτη, διαφθορά, εξαναγκασμός, συμπαιγνία ή παρεμπόδιση, (ii) 
ξέπλυμα χρήματος, χρηματοδότηση της τρομοκρατίας ή φορολογικά εγκλήματα το καθένα όπως ορίζεται στις 
οδηγίες για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, και (iii) απάτη και 
άλλες παράνομες δραστηριότητες εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων όπως ΕΕ, όπως ορίζονται στην Οδηγία 
PIF (Οδηγία ΕΕ 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2017, σχετικά με 
την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει). 

V. η Επιχείρηση ή/και πρόσωπα που φέρουν την ευθύνη εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων και ελέγχου δεν 
αποτελεί «Πρόσωπο κατά του οποίου έχουν επιβληθεί Κυρώσεις» (Sanctioned Person) και δεν έχει παραβιάσει 
«Περιοριστικά Μέτρα», όπως αυτά προσδιορίζονται στο κατά τα ως άνω ενημερωτικό έντυπο της Τράπεζας. 

VI. η Επιχείρηση δεν είναι σε «κατάσταση αποκλεισμού» («Exclusion Situation»), όπως αυτή προσδιορίζεται  στο κατά 
τα ως άνω ενημερωτικό έντυπο της Τράπεζας, ήτοι δηλώνει ότι: 

         i) δεν είναι σε κατάσταση πτώχευσης, δεν υπόκειται σε διαδικασία αφερεγγυότητας ή εκκαθάρισης ή ειδικής ή 
αναγκαστικής διαχείρισης από εκκαθαριστή ή από δικαστήριο ή υπ’ αυτή την έννοια, δεν βρίσκεται σε συμβιβασμό 
με τους πιστωτές της, δεν έχει ανασταλεί η επιχειρηματική της δραστηριότητα, δεν έχει υπογραφεί με τους πιστωτές 
της και επικυρωθεί από το αρμόδιο δικαστήριο – εφόσον αυτό απαιτείται από το εφαρμοστέο δίκαιο – συμφωνία 
αναστολής πληρωμών ή ανάλογη συμφωνία, ούτε βρίσκεται σε οιαδήποτε άλλη ανάλογη κατάσταση που απορρέει 
από παρόμοια διαδικασία, που προβλέπεται στην εθνική νομοθεσία ή κανονισμούς  
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 ii) κατά τη διάρκεια των τελευταίων πέντε (5) ετών δεν έχει κριθεί δυνάμει οριστικής δικαστικής ή διοικητικής 
απόφασης ότι έχει αθετήσει υποχρεώσεις της που σχετίζονται με την πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, και οι εν λόγω υποχρεώσεις παραμένουν ανεξόφλητες, εκτός αν 
έγινε κάποια δεσμευτική ρύθμιση για την πληρωμή αυτών, 

 iii) κατά τα πέντε (5) τελευταία έτη η ίδια ή οιοδήποτε από τα πρόσωπα με εξουσία εκπροσώπησης ή λήψης 
αποφάσεων ή άσκησης ελέγχου σε αυτή, δεν έχει καταδικαστεί δυνάμει οριστικής δικαστικής ή διοικητικής 
απόφασης για σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, όταν η συμπεριφορά αυτή είναι δηλωτική πρόθεσης 
διαπράξεως παραπτώματος ή βαριάς αμέλειας, το οποίο (γεγονός) θα επηρέαζε τη δυνατότητα της Επιχείρησης να 
εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από την Χρηματοδότηση και αφορά σε έναν από τους παρακάτω 
λόγους:  

(α) εκ δόλου ή εξ’ αμελείας παροχή ψευδών στοιχείων στο πλαίσιο της υποχρέωσης υποβολής των 
πληροφοριών που απαιτούνται για την επαλήθευση της απουσίας λόγων αποκλεισμού ή για την πλήρωση των 
κριτηρίων επιλογής, ή στο πλαίσιο εκτέλεσης μιας σύμβασης ή μιας συμφωνίας, 

  (β) σύναψη συμφωνιών με άλλα πρόσωπα που στοχεύουν στη στρέβλωση του ανταγωνισμού   
 (γ) απόπειρα επηρεασμού με αθέμιτο τρόπο της διαδικασίας λήψης απόφασης της συμβαλλόμενης αρχής 
κατά τη διάρκεια της σχετικής «διαδικασίας ανάθεσης/επιχορήγησης/απονομής», όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 
2 του Δημοσιονομικού Κανονισμού (ΕΕ 2018/1046), 
 (δ) απόπειρα κτήσης εμπιστευτικών πληροφοριών που ενδέχεται να αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα 
κατά τη σχετική «διαδικασία ανάθεσης/επιχορήγησης/απονομής», όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 του 
Δημοσιονομικού Κανονισμού (ΕΕ 2018/1046), 
iv) κατά τα πέντε (5) τελευταία έτη δεν έχει εκδοθεί κατά της ιδίας  ή κατά οιουδήποτε από τα πρόσωπα με εξουσία 
εκπροσώπησης ή λήψης αποφάσεων ή άσκησης ελέγχου σε αυτή, οριστική δικαστική απόφαση για:  
 (α) απάτη,  
 (β) δωροδοκία,  
 (γ) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση,  
 (δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση τρομοκρατίας, 
 (ε) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα που συνδέονται με τρομοκρατικές δραστηριότητες ή ηθική 
αυτουργία, συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης των ανωτέρω εγκλημάτων 
 (στ) παιδική εργασία και άλλες αξιόποινες πράξεις που σχετίζονται με εμπορία ανθρώπων  
v) δεν είναι καταχωρημένη στους δημοσιευμένους καταλόγους οικονομικών φορέων που έχουν αποκλειστεί ή 
υπόκεινται σε χρηματική ποινή, και σε κάθε περίπτωση δεν περιλαμβάνεται στη βάση δεδομένων για το σύστημα 
έγκαιρου εντοπισμού και αποκλεισμού (βάση δεδομένων EDES διαθέσιμη στην επίσημη ιστοσελίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης) που έχει συσταθεί και λειτουργείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

VII. Η Επιχείρηση στην περίπτωση που έχει συσταθεί ή βρίσκεται εγκατεστημένη σε χώρα που συμπεριλαμβάνεται 
λόγω επιζήμιου προτιμησιακού φορολογικού καθεστώτος (HPTR) στο Παράρτημα Ι ή/και στο Παράρτημα ΙΙ των 
συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τον αναθεωρημένο κατάλογο των μη συνεργάσιμων περιοχών 
φορολογικής δικαιοδοσίας, δεν επωφελείται από το ανωτέρω HPTR.  

VIII. Η Επιχείρηση έχει ενημερωθεί μέσω του ενημερωτικού εντύπου της Τράπεζας σχετικά με τους περιορισμούς που 
υφίστανται για τη χρηματοδότηση (κεφάλαιο κίνησης, επένδυση σε ενσώματα ή/και άυλα πάγια, 
αναχρηματοδότηση υφιστάμενων υποχρεώσεων) και δηλώνει ότι οι δαπάνες της/το Επενδυτικό της Σχέδιο δεν 
εμπίπτει στους εκεί αναλυτικά περιγραφόμενους περιορισμούς.   

 

 

 
Ημερομηνία: ……….20…… 

 
Για την Επιχείρηση 

-Ο- 
Νόμιμος Εκπρόσωπος 

 
(σφραγίδα επιχείρησης, στοιχεία 

Νόμιμου εκπροσώπου, υπογραφή) 
 
 

 


