
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

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) ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΕ 

Ο- Η Όνομα:(2)  Επώνυμο:(2)  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:  

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία γέννησης   :  

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ.:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ.:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου (Email)  

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις(3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του 

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

Α. Τυγχάνω νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης: ………….…………………………………………………………. 

Β. ΑΦΜ αιτούσας επιχείρησης: ……………………………………………………………….…………………………. 

Γ. Η επιχείρηση μου και κάθε συνδεδεμένη με αυτήν, έχει ενταχθεί στα παρακάτω προγράμματα κρατικής 

ενίσχυσης (τελευταία 3ετία)  

 (σε περίπτωση που δεν έχει ενταχθεί σε κανένα πρόγραμμα ο πίνακας να μην συμπληρωθεί)  

*Για λόγους ελέγχου του ανώτατου ποσού επιχορήγησης του κανονισμού de minimis, η υποκείμενη εταιρία και κάθε 

συνδεδεμένη με αυτήν θα αντιμετωπίζεται ως ενιαία σύμφωνα με τα κριτήρια του άρθρου 2 του καν. 1407/2013.  

 

Δ. Για το πρόγραμμα «Εγγύηση της ΕΤΕΑΝ ΑΕ για έκδοση Εγγυητικών Επιστολών», η επιχείρηση δεν έχει υποβάλει  

άλλη αίτηση/αιτήσεις σε άλλη Τράπεζα και στην συνεργαζόμενη Τράπεζα …………  έχει/ουν υποβληθεί ….. αιτήσεις, 

ύψους….      ευρώ. 

Ε. Η επιχείρηση μου δεν ανήκει στις μη επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρήσεων, όπως αναφέρονται αναλυτικά στην 

παράγραφο 4.2 του σχετικού Οδηγού του Προγράμματος, καθώς επίσης και στην παράγραφο 4.1 αυτού. 

ΣΤ. Η δραστηριότητα της επιχείρησης μου δεν εμπίπτει στις δραστηριότητες που εξαιρεί ο Κανονισμός ΕΚ 

1407/2013. 

Ζ. Η επιχείρηση δεν έχει υπαχθεί σε συλλογική διαδικασία αφερεγγυότητας ούτε πληροί τις προϋποθέσεις με βάση την 

εθνική νομοθεσία στην οποία υπόκειται για να υπαχθεί σε συλλογική διαδικασία αφερεγγυότητας κατόπιν αιτήσεως 

των δανειστών της (4) 

Η. Η επιχείρηση δεν έχει προκύψει από συγχώνευση ή εξαγορά κατά το τρέχον οικονομικό έτος ή και τα δύο 

προηγούμενα έτη καθώς επίσης Η επιχείρηση δεν έχει προκύψει από διάσπαση επιχειρήσεων κατά το τρέχον 

οικονομικό έτος ή τα δύο προηγούμενα.  

Θ. Δηλώνω υπεύθυνα ότι η επιχείρηση μου εμπίπτει στον ορισμό των ΜΜΕ (2003/361/ΕΚ). 

 

Ημερομηνία:   ..../…../……. 

Ο / Η  Δ η λ …  

 

 

 

 

(Υπογραφή & Σφραγίδα 

 
(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). Περιπτώσεις αφερεγγυότητας: Πτώχευση, Ειδική εκκαθάριση, Προσωρινή διαχείριση και Υπαγωγή σε επίτροπο βλ. ΕΚ 1346/2000.  

(5) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα. 

ΑΦΜ ΑΙΤΟΥΣΑΣ Ή 
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