
 

 

 

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 γέννησης1:   

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 κυρώσεις2, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του 

άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:3 

 

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.  Η Επιχείρηση έχει ενημερωθεί ότι η Χρηματοδότηση διέπεται από το καθεστώς κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο της με 

αριθμό C (2020) 9237/14.12.2020 Απόφασης της Επιτροπής αναφορικά με το Πανευρωπαϊκό Ταμείο Εγγυήσεων (“EGF”) 

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») . 

                                                           
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. 

 



 

 

 

2. Η Επιχείρηση βεβαιώνει ότι δεν έχει επωφεληθεί από κρατική ενίσχυση που έχει κηρυχθεί παράνομη ή ασυμβίβαστη με 

απόφαση της Επιτροπής και η οποία δεν έχει ακόμη επιστραφεί. 

3. Η Επιχείρηση (στην έννοια περιλαμβάνονται οι συνδεδεμένες με την αιτούσα επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 

της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ) δεσμεύεται ότι το σύνολο των χρηματοδοτήσεων που έχει ήδη λάβει ή θα λάβει στο πλαίσιο 

του EGF και κατ’ αναλογία της ενότητας 3.1 του Προσωρινού Πλαισίου, δεν υπερβαίνει συνολικά, συμπεριλαμβανομένης 

της αιτούμενης Χρηματοδότησης: i) το ποσό των € 385.714,29 (ήτοι εγγυημένο € 270.000) εφόσον δραστηριοποιείται στον 

τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας ii) το ποσό των € 321.428,57 (ήτοι εγγυημένο € 225.000) εφόσον 

δραστηριοποιείται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων iii) το ποσό των €  2.571.428,57 (ήτοι εγγυημένο € 

1.800.000) εφόσον δραστηριοποιείται σε όλους τους υπόλοιπους επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας.  

Για την περίπτωση που η Επιχείρηση δραστηριοποιείται σε περισσότερους του ενός τομείς στους οποίους ισχύουν 

διαφορετικά μέγιστα ποσά σύμφωνα με τα ανωτέρω:  Η Επιχείρηση δεσμεύεται  ότι θα  διασφαλίσει με κατάλληλα μέσα, 

και μέσω της διακριτής λογιστικής παρακολούθησης, ότι για καθεμία από τις δραστηριότητες αυτές τηρείται το σχετικό 

ανώτατο όριο και δεν σημειώνεται υπέρβαση του μέγιστου συνολικού ποσού ανά δεδομένη επιχείρηση και, προκειμένου 

να προσδιορίζεται το σχετικό όριο, θα πρέπει να λαμβάνεται υπ’ όψιν η δραστηριότητα που χρηματοδοτείται από το EGF.  

4. Το ύψος των χρηματοδοτήσεων για τις οποίες η Επιχείρηση (ή οποιαδήποτε συνδεδεμένη με αυτή επιχείρηση) έχει 

υποβάλλει οριστική αίτηση υπαγωγής στο πλαίσιο του EGF και κατ’ αναλογία της ενότητας 3.1 του Προσωρινού Πλαισίου 

ή/και για τις οποίες η Επιχείρηση έχει αποκτήσει έννομο δικαίωμα λήψης, σύμφωνα με τα ανωτέρω έχει ως εξής: 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ EGF ΚΑΤ’ ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 3.1 ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΑΛΛΕΙ ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ Ή 

ΕΧΕΙ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ ΕΝΝΟΜΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΛΗΨΗΣ 

(αφορά την Επιχείρηση που υποβάλλει πρόταση και τις τυχόν συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις) 

Τράπεζα  Ημ/νία υπογραφής 

σύμβασης  

Ποσό Χρηματοδότησης  Εγγυημένο ποσό  

    

    

    
 

 

5. Για την περίπτωση που η Επιχείρηση δραστηριοποιείται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων  το ποσό της 

ενίσχυσης δεν καθορίζεται με βάση την τιμή ή την ποσότητα των προϊόντων που διατίθενται στην αγορά.  

6. Για την περίπτωση που η Επιχείρηση δραστηριοποιείται στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας:  Η Επιχείρηση 

δεσμεύεται 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. Συγκεκριμένα, δεν αφορά οιαδήποτε από τις 

κάτωθι κατηγορίες ενισχύσεων: 

(α) τις ενισχύσεις το ύψος των οποίων καθορίζεται βάσει της τιμής ή της ποσότητας των προϊόντων που αγοράζονται ή   

διατίθενται στην αγορά,  

(β) τις ενισχύσεις για τις οποίες τίθεται ως όρος η χρήση εγχώριων προϊόντων αντί των εισαγόμενων, 

(γ) τις ενισχύσεις για την αγορά αλιευτικών σκαφών, 

(δ) τις ενισχύσεις για τον εκσυγχρονισμό ή την αντικατάσταση των κύριων ή βοηθητικών κινητήρων αλιευτικών σκαφών, 

(ε) τις ενισχύσεις για δράσεις που αυξάνουν την αλιευτική ικανότητα ενός σκάφους ή αφορούν εξοπλισμό για την αύξηση 

της ικανότητας ενός σκάφους να εντοπίζει αλιεύματα, 

(στ) τις ενισχύσεις για ναυπήγηση νέων αλιευτικών σκαφών ή εισαγωγή αλιευτικών σκαφών, 

(ζ) τις ενισχύσεις για την προσωρινή ή οριστική παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων, εκτός και εάν προβλέπεται 

διαφορετικά στον κανονισμό (ΕΕ) υπ’αριθμ. 508/2014, 

(η) τις ενισχύσεις για την πειραματική αλιεία, 



 

 

(θ) τις ενισχύσεις για τη μεταβίβαση της κυριότητας μιας επιχείρησης, 

(ι) τις ενισχύσεις για άμεσο εμπλουτισμό των αποθεμάτων, εκτός εάν προβλέπεται ρητά ως μέτρο διατήρησης από 

νομοθετική πράξη της Ένωσης ή πρόκειται για την περίπτωση του πειραματικού εμπλουτισμού αποθεμάτων.  

7. Για την περίπτωση που η Επιχείρηση δραστηριοποιείται στη μεταποίηση και την εμπορία γεωργικών προϊόντων:   

7.1 Η Επιχείρηση δεσμεύεται για τη μη μετακύλιση της λαμβανόμενης ενίσχυσης εν μέρει ή εξ ολοκλήρου σε πρωτογενείς 

παραγωγούς. 

7.2 Η Επιχείρηση δεσμεύεται ότι η ενίσχυση δεν καθορίζεται με βάση την τιμή ή την ποσότητα των προϊόντων που 

αγοράζονται από παραγωγούς του πρωτογενούς τομέα ή διατίθενται στην αγορά. 

8. Η Επιχείρηση δεσμεύεται ότι η ενίσχυση δεν αφορά δραστηριότητες που σχετίζονται με εξαγωγές προς τρίτες χώρες ή προς 

κράτη μέλη, συγκεκριμένα ενισχύσεις που συνδέονται άμεσα με τις εξαγόμενες ποσότητες, τη δημιουργία και λειτουργία 

δικτύου διανομής ή άλλες τρέχουσες δαπάνες συνδεόμενες με εξαγωγικές δραστηριότητες. Στην τελευταία περίπτωση 

εφόσον η Επιχείρηση εξάγει αγαθά ή υπηρεσίες δεσμεύεται ότι η χρηματοδότηση δεν εξαρτάται από το εάν 

χρησιμοποιείται για την κάλυψη εξόδων που σχετίζονται συγκεκριμένα με την ενέργεια της εξαγωγής (π.χ. τα έξοδα 

μεταφοράς μεταφοράς)     

9. Η Επιχείρηση (ή οποιαδήποτε συνδεδεμένη με αυτή επιχείρηση) βεβαιώνει ότι δεν έχει ενισχυθεί για τις ίδιες (με τις 

αιτούμενες προς χρηματοδότηση) δαπάνες δυνάμει των ενοτήτων 3.6., 3.7, 3.8, 3.10 και 3.12 του Προσωρινού Πλαισίου.  

10. Η Επιχείρηση (ή οποιαδήποτε συνδεδεμένη με αυτή επιχείρηση) δηλώνει ότι, στην περίπτωση που η αιτούμενη 

Χρηματοδότηση πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για επένδυση σε ενσώματα ή άυλα πάγια, δεν έχει λάβει για την ίδια  (με 

την αιτούμενη προς Χρηματοδότηση) επένδυση :  

(i) άλλη κρατική ενίσχυση βάσει των  κανονισμών de minimis, του 651/2014 Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού, του 

702/2014 Κανονισμού Απαλλαγής κατά Κατηγορία στον τομέα των γεωργικών προϊόντων ή του 1388/2014 

Κανονισμού Απαλλαγής κατά Κατηγορία στον τομέα της αλιείας ή άλλων Κανονισμών ή καθεστώτων για τις 

κρατικές ενισχύσεις, ή  

(ii) στήριξη με τη μορφή χρηματοδότησης ή ενίσχυσης από την Ευρωπαϊκή Ένωση,  

άλλως, και στην περίπτωση που έχει ήδη λάβει ή πρόκειται να λάβει για την ίδια  επένδυση (για την οποία έχει υποβάλει 

αίτημα Χρηματοδότησης) άλλη κρατική ενίσχυση ή στήριξη με βάση τα ανωτέρω θα τηρήσει τις διατάξεις και τους κανόνες 

σώρευσης των εν λόγω κανονισμών και τα ανώτατα όρια και εντάσεις ενίσχυσης που υποδεικνύονται από τις σχετικές 

οδηγίες και κανονισμούς που διέπουν τις σχετικές ενισχύσεις ή χρηματοδοτήσεις της Ένωσης.  

Προς επιβεβαίωση των ανωτέρω, η Επιχείρηση δηλώνει ότι οι ενισχύσεις /χρηματοδοτήσεις που ήδη έχει ή πρόκειται να 

λάβει για την υλοποίηση της ίδιας  επένδυσης –για την οποία έχει υποβάλει αίτημα Χρηματοδότησης- έχει ως εξής: 

 

ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ Η ΑΙΤΟΥΣΑ ΕΧΕΙ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ ΕΝΝΟΜΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΛΗΨΗΣ Η ΕΧΕΙ ΑΙΤΗΘΕΙ 

Αφορά στην επιχείρηση που υποβάλλει πρόταση (αιτούσα) καθώς και σε αυτές με τις οποίες η αιτούσα λειτουργεί 

ως δεδομένη επιχείρηση (στην έννοια περιλαμβάνονται οι συνδεδεμένες με την αιτούσα επιχειρήσεις). 

 

Πρόγραμμα/ Μέτρο/ 

Δράση  με το οποίο 

αποκτήθηκε το 

έννομο δικαίωμα 

λήψης της ενίσχυσης 

ή έγινε αίτηση και 

φορέας χορήγησης 

ενίσχυσης 

Αριθμός 

Υπουργικής 

Απόφασης 

Ένταξης ή 

αριθμός 

σύμβασης ή 

άλλου 

εγγράφου με το 

οποίο 

τεκμηριώνεται 

η λήψη του 

έννομου 

δικαιώματος 

Ποσό δημόσιας 

χρηματοδότησης που 

αναγράφεται στην 

Απόφαση Ένταξης ή 

ποσό αίτησης λήψης 

του δικαιώματος σε 

περίπτωση που η 

ενίσχυση δεν έχει 

ακόμα χορηγηθεί 

Ποσό Δημόσιας 

Χρηματοδότηση

ς που τελικά 

χορηγήθηκε 

στην επιχείρηση 

(τελικά 

καταβληθέν ή 

τελικά εγκριθέν 

ποσό) 

Καθεστώς 

χορήγησης 

ενίσχυσης 

 

Επωνυμία 

Δικαιούχου 

της 

Ενίσχυσης. 

ΑΦΜ 

Δικαιούχου 

της 

Ενίσχυσης. 



 

 

 

 

                  

       

 
Ημερομηνία:……….20…… 

 
Για την Επιχείρηση 

-Ο- 
Νόμιμος Εκπρόσωπος 

 
(σφραγίδα επιχείρησης, στοιχεία 

Νόμιμου εκπροσώπου, υπογραφή) 
 
 


