
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) 

 
 

 

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: 
Ι. είμαι νόμιμος εκπρόσωπος της Επιχείρησης με την επωνυμία “…….” και με ΑΦΜ ….. (η “Επιχείρηση ”), και  

ΙΙ. σχετικά με την Επιχείρηση και την αίτηση της Επιχείρησης προς την Τράπεζά σας για τη χορήγηση δανείου 

με την εγγύηση του “Ταμείου Εγγυοδοσίας Καινοτομίας” (ΦΕΚ Β’ 772/21.02.2022) της Ελληνικής Αναπτυξιακής 

Τράπεζας Α.Ε. (το ”Δάνειο”), δηλώνω περαιτέρω τα εξής: 

Α. Εφόσον γίνει δεκτή η ανωτέρω αίτηση της Επιχείρησης, το Δάνειο θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για την 

υλοποίηση επενδυτικού σχεδίου της Eπιχείρησης που περιλαμβάνει …….., και σε καμία περίπτωση δεν θα 

χρησιμοποιηθεί για: α) την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου δανεισμού ή πιστωτικών γραμμών, (β) την 

χρηματοδότηση προγράμματος καταβολής μερισμάτων ή αγοράς μετοχών ή (γ) την χρηματοδότηση Εξαγορών και 

Συγχωνεύσεων. 

Β. Έχω λάβει γνώση των Κριτηρίων Επιλεξιμότητας που ορίζονται στο πλαίσιο του προγράμματος  χρηματοδότησης με 

την εγγύηση του Ταμείου Εγγυοδοσίας Καινοτομίας της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Α.Ε., σύμφωνα και με 

σχετικό ενημερωτικό έντυπο της Τράπεζάς σας, και τα κατανόησα πλήρως, 

Στο πλαίσιο αυτό, δηλώνω ότι η Επιχείρηση πληροί τα Κριτήρια Επιλεξιμότητας και τις προϋποθέσεις που ορίζονται για 

τη λήψη χρηματοδότησης στο ως άνω πλαίσιο και θα εξακολουθήσει να τα πληροί, όπου αυτό απαιτείται, καθ’ όλη τη 

διάρκεια του Δανείου σε περίπτωση χορήγησης αυτού από την Τράπεζα στο πλαίσιο του ανωτέρω προγράμματος. 

Γ. Η Επιχείρηση δεν έχει λάβει, ούτε έχει αιτηθεί να λάβει από την Τράπεζα ή/και οιοδήποτε άλλο χρηματοπιστωτικό 

οργανισμό δάνειο στο πλαίσιο του ιδίου ως άνω Ταμείου Εγγυοδοσίας Καινοτομίας της Ελληνικής Αναπτυξιακής 

Τράπεζας Α.Ε., άλλως και σε περίπτωση που έχει λάβει ή έχει αιτηθεί να λάβει δάνειο από την Τράπεζα ή/και οιοδήποτε 

άλλο χρηματοπιστωτικό οργανισμό στο πλαίσιο του ιδίου ως άνω Ταμείου Εγγυοδοσίας Καινοτομίας της Ελληνικής 

Αναπτυξιακής Τράπεζας Α.Ε., δηλώνω ότι το ποσό του/των δανείου/ων που έχει λάβει ή έχει αιτηθεί να λάβει από την 

 
1Αναγράφεται 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. 

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 Ηλεκτ. 
Ταχ/δρομείου 
(Εmail):  



Τράπεζα ή/και οιοδήποτε άλλο χρηματοπιστωτικό οργανισμό από κοινού με το ποσό του Δανείου που τυχόν λάβει από 

την Τράπεζα, δεν υπερβαίνει το ποσό των 400.000,00€. 

 

 

Ημερομηνία:   ..../…../……. 

Για την Επιχείρηση 
Ο/Η Νόμιμος Εκπρόσωπος 

(σφραγίδα επιχείρησης, στοιχεία 
Νόμιμου εκπροσώπου, υπογραφή) 

 
 


