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 : ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης(1):
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:
Τόπος Κατοικίας:

Τηλ:
Οδός:

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

Αριθ:
Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου
(Εmail):

ΤΚ:

Με ατομική μου ευθύνη(2) και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις
της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι
η επιχείρηση
(3)
…………………………………… με ΑΦΜ ……………………., της οποίας είμαι νόμιμος εκπρόσωπος:
i.

είναι εγκατεστημένη και λειτουργεί στην Ελλάδα,

ii.

δεν επικεντρώνει ουσιωδώς την δραστηριότητά της σε έναν ή περισσότερους
απαγορευμένους κλάδους δραστηριότητας, σύμφωνα με τους όρους του
προγράμματος,

iii.

δεν αποτελεί αντικείμενο ενίσχυσης για τη διάσωση ή αναδιάρθρωση σύμφωνα με τον
ορισμό της Ανακοίνωσης της Επιτροπής 2014/C 249/01,

iv.

δεν υπάγεται σε συλλογική πτωχευτική διαδικασία (ή άλλη ισοδύναμη έννοια) ή δεν
πληροί τις προϋποθέσεις του εθνικού δικαίου που τις διέπει όσον αφορά την υπαγωγή
τους σε συλλογική πτωχευτική διαδικασία μετά από αίτημα των πιστωτών τους,

v.

δεν της έχουν επιβληθεί κυρώσεις (sanctions) δυνάμει του άρθρου 215 της Συνθήκης
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

vi.

δεν είναι σε καθεστώς αποκλεισμού, δηλαδή:
1. δεν έχει κηρύξει χρεοκοπία, δεν υπόκειται σε διαδικασία αφερεγγυότητας ή
παύσης δραστηριοτήτων, τα περιουσιακά του στοιχεία δεν τελούν υπό

(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) Αναγράφεται η πλήρης επωνυμία της επιχείρησης.

αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από δικαστήριο, όταν δεν είναι σε
συμβιβασμό με τους πιστωτές, όταν δεν έχουν ανασταλεί οι επιχειρηματικές του
δραστηριότητες ή δεν έχει υπογράψει συμφωνία παύσης (ή άλλη ισοδύναμη
έννοια) με τους πιστωτές και δεν έχει επικυρωθεί από το ανάλογο δικαστήριο
εφόσον απαιτείται από το ισχύον δίκαιο ή όταν δεν βρίσκεται σε ανάλογη
κατάσταση λόγω παρόμοιας διαδικασίας προβλεπόμενης σε ενωσιακό ή εθνικό
δίκαιο,
2. κατά τα τελευταία πέντε (5) έτη δεν έχει κριθεί με οριστική δικαστική ή διοικητική
απόφαση ότι έχει αθετήσει υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης με βάση το ισχύον δίκαιο και οι εν λόγω
υποχρεώσεις παραμένουν ανεξόφλητες εκτός και αν έχει συσταθεί δεσμευτική
ρύθμιση για πληρωμή,
3. τα τελευταία πέντε (5) έτη το ή τα πρόσωπα που φέρουν την ευθύνη
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων και ελέγχου, δεν έχουν καταδικαστεί με
οριστική δικαστική ή διοικητική απόφαση για σοβαρό επαγγελματικό
παράπτωμα, όταν η συμπεριφορά αυτή είναι δηλωτική πρόθεσης διαπράξεως
παραπτώματος ή βαριάς αμέλειας, που θα επηρέαζε την ικανότητα της
επιχείρησης να εφαρμόσει τη σύμβαση χρηματοδότησης και αφορά οποιαδήποτε
από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
i. εκ δόλου ή εξ αμελείας παροχή ψευδών πληροφοριών που απαιτούνται για
την επαλήθευση της απουσίας λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των
κριτηρίων επιλεξιμότητας ή επιλογής ή στο πλαίσιο εκτέλεσης νομικής
δέσμευσης·
ii. σύναψη συμφωνίας με άλλα πρόσωπα ή οντότητες με σκοπό τη στρέβλωση
του ανταγωνισμού·
iii. απόπειρα επηρεασμού των αποφάσεων του αρμόδιου διατάκτη κατά τη
διάρκεια της διαδικασίας χορήγησης, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 του
Δημοσιονομικού Κανονισμού·
iv. απόπειρα κτήσης εμπιστευτικών πληροφοριών που ενδέχεται να αποφέρουν
αθέμιτο πλεονέκτημα κατά τη διαδικασία χορήγησης, όπως ορίζεται στο
άρθρο 2 του Δημοσιονομικού Κανονισμού.
4. τα τελευταία πέντε (5) έτη το ή τα πρόσωπα που φέρουν την ευθύνη
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων και ελέγχου, δεν έχουν κριθεί με οριστική
δικαστική απόφαση για:
i. απάτη·
ii. δωροδοκία·
iii. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση·
iv. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση
της τρομοκρατίας·
v. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές
δραστηριότητες, ή ηθική αυτουργία, συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης των
ανωτέρω εγκλημάτων·
vi. παιδική εργασία ή άλλες πράξεις που σχετίζονται με την εμπορία ανθρώπων.
5. δεν συμπεριλαμβάνεται στη δημοσιευμένη λίστα αποκλεισμού και/ή επιβολής
χρηματικών ποινών της βάσης δεδομένων του συστήματος έγκαιρου εντοπισμού
και αποκλεισμού της ΕΕ (EDES database), την οποία διαχειρίζεται η ΕΕ.

…………………., ……………………….
(Τόπος)
(Ημερομηνία)

……………………………………………………….
(Υπογραφή & Σφραγίδα)

