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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 υπό την ιδιότητά μου ως νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης με την επωνυμία  
«…………………………………….» και Α.Φ.Μ. ………….. (εφ’ εξής «ο λήπτης της ενίσχυσης» ή «η Επιχείρηση») και σχετικά με την 
Επιχείρηση και την αίτηση της Επιχείρησης προς την Τράπεζά σας για τη χορήγηση δανείου (το «Δάνειο») με την εγγύηση 
του Ταμείου Εγγυοδοσίας Καινοτομίας της «Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Ανώνυμη Εταιρεία» («ΕΑΤ»), τα εξής: 

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

2. Ο λήπτης της ενίσχυσης έχει λάβει σαφή γνώση και αποδέχεται ανεπιφύλακτα  τους όρους λειτουργίας του 
Ταμείου Εγγυοδοσίας Καινοτομίας, όπως αυτοί περιλαμβάνονται στην με αρ. πρωτοκόλλου 245132/14-03-2022 
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της ΕΑΤ.  

3. Η  Επιχείρηση δεν έχει υπαχθεί σε συλλογική διαδικασία αφερεγγυότητας ούτε πληροί τις προϋποθέσεις με βάση 
την εγχώρια νομοθεσία, στην οποία υπόκειται για να υπαχθεί σε συλλογική διαδικασία αφερεγγυότητας κατόπιν 
αιτήσεως των δανειστών της, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθ. 4 του Καν. 1407/2013. 

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

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

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

7. Ο λήπτης της ενίσχυσης αποδέχεται ότι σε περίπτωση διαπίστωσης ανακριβειών στη δήλωσή του, ή αναληθών 
στοιχείων, ιδία δε αυτών που αφορούν στα κριτήρια επιλεξιμότητας για τη λήψη επιχορήγησης βάσει των όρων 
του Προγράμματος, ή εν γένει παράτυπων δηλώσεων σε σχέση με την λήψη χρηματοδότησης  μετά την ένταξη του 
Δανείου, το Δάνειο θα απενταχθεί και η Επιχείρηση θα κληθεί να επιστρέψει εντόκως το όφελος που αποκόμισε 
στο πλαίσιο της εν λόγω  χρηματοδότησης, από την ημερομηνία καταβολής της επιχορήγησης ή υπογραφής της 
σχετικής σύμβασης κατά περίπτωση. Για τον υπολογισμό του επιστρεφόμενου ποσού  θα χρησιμοποιηθεί το 
βασικό επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) συν 100 μονάδες βάσης, όπως αυτό ορίζεται στον 
Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 271/2008 της Επιτροπής, ή μηδέν αν το αποτέλεσμα είναι αρνητικό. Ο λήπτης της ενίσχυσης 
αποδέχεται ότι σε περίπτωση απένταξης του Δανείου λόγω διαπίστωσης παρατυπιών, ή ανακριβών και αναληθών 
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στοιχείων στη δήλωσή του δεν δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση για οιαδήποτε ζημία υπέστη εξ αυτού του λόγου 
(θετική ή αποθετική).  

8. Ο λήπτης της ενίσχυσης  έχει ενημερωθεί σχετικά και η πρόταση που υποβάλλει είναι εναρμονισμένη και υπακούει 
στους περιορισμούς και πληροί όλες τις προϋποθέσεις λήψης κρατικών ενισχύσεων ήσσονος σημασίας. 

9. Ο λήπτης της ενίσχυσης δεσμεύεται ότι το σύνολο των ενισχύσεων που θα λάβει σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης 
στο πλαίσιο του ΕΕ 1407/2013 δεν υπερβαίνει τις 200 000 EUR, εντός περιόδου τριών οικονομικών ετών. 

10. Για την περίπτωση που η Επιχείρηση δραστηριοποιείται ταυτόχρονα σε κάποιον επιλέξιμο και μη επιλέξιμο για 
ενίσχυση τομέα βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1407/2013, η Επιχείρηση δεσμεύεται ότι θα διασφαλίσει με 
κατάλληλα μέσα, όπως ο λογιστικός διαχωρισμός, ότι δεν θα ενισχύεται η μη επιλέξιμη δραστηριότητα. 

11. Για την περίπτωση που η Επιχείρηση δραστηριοποιείται στον τομέα της μεταποίησης ή/και της εμπορίας 
γεωργικών προϊόντων, η Επιχείρηση δεσμεύεται ότι δεν θα μετακυλίσει το όφελος που θα αποκομίσει στο πλαίσιο 
της εν λόγω χρηματοδότησης σε επιχειρήσεις του πρωτογενούς τομέα. 

12. Ο λήπτης της ενίσχυσης δεσμεύεται ότι δεν εκκρεμεί σε βάρος του εντολή ανάκτησης  προηγούμενης παράνομης 
και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης με απόφαση ΕΕ ή ΔΕΕ. 

 
 Ημερομηνία:……….20…… 

Για την επιχείρηση 
-Ο- 

Νόμιμος Εκπρόσωπος 
 
 
 

(σφραγίδα επιχείρησης, στοιχεία 
Νόμιμου εκπροσώπου, υπογραφή) 

 
(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. 


