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Α. ΑΙΤΗΣΗ ΦΟΡΕΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ 
 

1. Το ηλεκτρονικό αρχείο excel του ΤΑΑ συμπληρωμένο από τον επενδυτή  
2. Αναλυτικό επιχειρηματικό σχέδιο ή τεχνική έκθεση ή άλλο έγγραφο του φορέα της επένδυσης που τεκμηριώνει την 

επένδυση  
3. Πρόσφατη εκτύπωση στοιχείων μητρώου από το Taxis  
4. Πρόσφατη εκτύπωση (με εμφανή την ημερομηνία εκτύπωσης) ενεργών ΚΑΔ έδρας και υποκαταστημάτων από το 

Taxis 
5. Ισχύον κωδικοποιημένο καταστατικό επενδυτή (Εάν ο φορέας της επένδυσης είναι εταιρεία νομικής μορφής Α.Ε.) 
6. Πρόσφατο Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης εταίρων/μετόχων (Εφόσον ο Φορέας της Επένδυσης δεν αποτελεί 

εταιρεία εισηγμένη στη Χρηματιστηριακή Αγορά).  
7. Απόσπασμα του βιβλίου μετόχων από το οποίο να προκύπτει η τρέχουσα σύνθεση της εταιρείας  (Εφόσον ο Φορέας 

της Επένδυσης δεν αποτελεί εταιρεία εισηγμένη στη Χρηματιστηριακή Αγορά).  
8. Αγοραπωλητήρια συμβόλαια ή παραχωρητήρια κυριότητας ή συμβολαιογραφικά έγγραφα σύστασης δικαιώματος 

επιφάνειας σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 18 έως 23 του ν. 3986/2011 (Α΄152) ή συμβολαιογραφικά 
προσύμφωνα αγοράς ακινήτων ή μισθωτήρια συμβόλαια / παραχωρητήρια χρήσης ακινήτων υλοποίησης της 
επένδυσης, ελάχιστης διάρκειας δεκαπέντε (15) ετών σε περίπτωση ύπαρξης δαπανών ανέγερσης ή επέκτασης 
κτιριακής υποδομής και πέντε (5) ετών για όλες τις άλλες περιπτώσεις.  

9. Οικονομικές καταστάσεις των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων με τις παρατηρήσεις του ορκωτού 
ελεγκτή, όταν η εταιρία επιλέγει ή υποχρεούται να Επισκοπείται από νόμιμους ελεγκτές. Οι επιχειρήσεις που τηρούν 
βιβλία Β’ κατηγορίας, πρέπει να συντάξουν λογιστικές καταστάσεις με απεικόνιση οικονομικών στοιχείων σε 
αντιστοιχία με τις οικονομικές καταστάσεις των επιχειρήσεων με βιβλία Γ’ κατηγορίας, σύμφωνα με τα ΕΛΠ.  

10. Διάγραμμα συμμετοχών φορέα της επένδυσης, όπου απεικονίζονται οι επιχειρήσεις στις οποίες συμμετέχει ο 
φορέας και οι επιχειρήσεις - μέτοχοι του φορέα, καθώς και οι συνδεδεμένες και συνεργαζόμενες όλων των 
παραπάνω επιχειρήσεων.  

11. Πίνακας υπολογισμού ετήσιων μονάδων εργασίας (ΕΜΕ)  
12. Δήλωση του φορέα της επένδυσης για το μέγεθος της επιχείρησης, με βάση το υπόδειγμα δήλωσης (σελ. 48-56)  που 

αναφέρεται στον οδηγό χρήσης του ορισμού των ΜΜΕ της Ευρωπαϊκής επιτροπής 
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/42921/attachments/1/translations/el/renditions/native  

13. Αίτηση δανειοδότησης του φορέα επένδυσης * 
14. Γενική Υπεύθυνη Δήλωση  
15. Υπεύθυνη Δήλωση για τις αποκλειόμενες δραστηριότητες  
16. Στοιχεία φορέα επένδυσης, καταχωρημένα στο φύλλο «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΗ» του excel (Αριθμός ΓΕΜΗ, Επωνυμία, 

Νομική μορφή, ΑΦΜ, Διεύθυνση έδρας) (Εφόσον τα στοιχεία αυτά δεν είναι καταχωρημένα στο Γ.Ε.ΜΗ.) 
17. Πρόσφατο Γενικό Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ ή εκτύπωση από το site του ΓΕΜΗ 

(https://www.businessregistry.gr/publicity/index)  
18. Στοιχεία ανάλυσης κόστους των επενδυτικών δαπανών (περιλαμβάνονται προσφορές προμηθευτών, μελέτες 

εφαρμογής, εκτιμήσεις κόστους επιχειρηματικού σχεδίου, κλπ)  
19. Υπογεγραμμένη ανέκκλητη σύμβαση συνεργασίας μεταξύ των εταιριών ή στην περίπτωση δημιουργίας νέας 

εταιρίας από τα ενδιαφερόμενα μέρη συνυποβάλλεται το Καταστατικό (Εφόσον πρόκειται για δημιουργία νέας 
εταιρείας & περιλαμβάνει δαπάνες στο πυλώνα: Ανάπτυξης οικονομιών κλίμακας μέσω συνεργασιών, εξαγορών 
και συγχωνεύσεων). 

20. Σύμβαση αγοράς και πώλησης μετοχών (sales and purchase agreement) καθώς και σχετικά έγγραφα κυριότητας των 
μετοχών από την αποκτώσα επιχείρηση. Ή στην περίπτωση συγχώνευσης, απόσχισης ή/και διάσπασης υποβάλλεται 
το σχετικό συμβολαιογραφικό έγγραφο. (Εφόσον αφορά συγχώνευση / απόσχιση / διάσπαση & περιλαμβάνει 
δαπάνες στο πυλώνα: Ανάπτυξης οικονομιών κλίμακας μέσω συνεργασιών, εξαγορών και συγχωνεύσεων) 

 

*Η Αίτηση περιλαμβάνει υποχρεωτικά την ονομασία και το μέγεθος της επιχείρησης, την περιγραφή του έργου, 
συμπεριλαμβανομένων των ημερομηνιών έναρξης και λήξης, τον τόπο εκτέλεσης του έργου, κατάλογο των 
δαπανών του έργου, είδος ενίσχυσης  και ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης που απαιτείται για το έργο. 

 

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/42921/attachments/1/translations/el/renditions/native
https://www.businessregistry.gr/publicity/index
https://www.businessregistry.gr/publicity/index
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Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ  

 

1. Τεκμηρίωση Εφαρμογής της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης (Do No Significant Harm ή DNSH 
principle)»  

2. Έκθεση συμβούλου/μηχανικού από την οποία προκύπτει σαφώς και αιτιολογημένα η συμμόρφωση του 
επενδυτικού σχεδίου με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία  

3. Μελέτη ελέγχου βιωσιμότητας (sustainability proofing) η οποία έχει εκπονηθεί από συμβούλους / 
μηχανικούς σύμφωνα με την κλιματική διάσταση και την περιβαλλοντική διάσταση, όπως ορίζονται στην 
υπ’ αρ. 2021/C 280/01 Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τεχνική καθοδήγηση όσον 
αφορά τον έλεγχο βιωσιμότητας για το ταμείο InvestEU. (ΜΟΝΟ Εάν η επένδυση έχει προϋπολογισμό 
άνω των 10 εκατομμυρίων ευρώ. Δεν θα απαιτείται έλεγχος βιωσιμότητας σύμφωνα με την Ανακοίνωσης 
2021/C 280/01 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και υπό τους όρους της παρ. 1.3 της ανωτέρω Ανακοίνωσης σε: 
i) Επενδυτικά έργα, των οποίων βάσει του συνολικού επενδυτικού κόστους έργου το κατώτατο όριο 
ανέρχεται σε 10 εκατ. EUR (χωρίς ΦΠΑ) & ii) Όσον αφορά την επιχειρηματική χρηματοδότηση γενικού 
σκοπού/τις άμεσες επενδύσεις μετοχικού κεφαλαίου, βάσει της συνολικής χρηματοδότησης που παρέχει 
ο εταίρος υλοποίησης στον τελικό αποδέκτη, το κατώτατο όριο ανέρχεται σε 10 εκατ. EU) 

4. Περίληψη μελέτης ελέγχου βιωσιμότητας (ΜΟΝΟ Εάν η επένδυση έχει προϋπολογισμό άνω των 10 
εκατομμυρίων ευρώ. Δεν θα απαιτείται έλεγχος βιωσιμότητας σύμφωνα με την Ανακοίνωσης 2021/C 
280/01 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και υπό τους όρους της παρ. 1.3 της ανωτέρω Ανακοίνωσης ) σε: i) 
Επενδυτικά έργα, των οποίων βάσει του συνολικού επενδυτικού κόστους έργου το κατώτατο όριο 
ανέρχεται σε 10 εκατ. EUR (χωρίς ΦΠΑ) & ii) Όσον αφορά την επιχειρηματική χρηματοδότηση γενικού 
σκοπού/τις άμεσες επενδύσεις μετοχικού κεφαλαίου, βάσει της συνολικής χρηματοδότησης που παρέχει 
ο εταίρος υλοποίησης στον τελικό αποδέκτη, το κατώτατο όριο ανέρχεται σε 10 εκατ. EU) 

5. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από εξειδικευμένους συμβούλους / μηχανικούς (ΜΟΝΟ Εάν το 
επενδυτικό σχέδιο εμπεριέχει επενδύσεις σχετικές με τη βιοποικιλότητα) 

 

Γ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 
 

1. Υπεύθυνη Δήλωση Γενική (De Minimis) (Εάν ζητείται κρατική ενίσχυση με την περίπτωση κανονισμού 
2013/1407 (De Minimis). 

2. Υπεύθυνη Δήλωση Γενική (Κρατικές Ενισχύσεις - ΓΑΚ) (Εάν ζητείται κρατική ενίσχυση στο πλαίσιο του 
Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού ΓΑΚ 651/2014.) 

3. Υπεύθυνη Δήλωση Γενική (Κρατικές Ενισχύσεις – Άρθρο 14 ΓΑΚ) (Εάν ζητείται κρατική ενίσχυση στο πλαίσιο 
του άρθρου 14 (Περιφερειακές επενδυτικές ενισχύσεις) του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού ΓΑΚ 
651/2014) 

4. Δικαιολογητικά και απαιτούμενη τεκμηρίωση συμβατότητας επενδυτικού σχεδίου με το ζητούμενο πλαίσιο 
κρατικών ενισχύσεων, εάν ζητείται κρατική ενίσχυση 
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Υπεύθυνη Δήλωση σχετικά με το Αίτημα Χρηματοδότησης με πόρους του ΤΑΑ  

Η Υ.Δ. δύναται να συμπληρωθεί σε ηλεκτρονική μορφή. 

 

 
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(1): 
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε 

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα: 
 

 

Όνομα και Επώνυμο 
Μητέρας:  

Ημερομηνία γέννησης(2):  

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 (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 
του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 

 
 Όλα τα αναγραφόμενα στην αίτηση υποβολής Αιτήματος Χρηματοδότησης καθώς και όλα τα υποβαλλόμενα 

δικαιολογητικά, είναι ακριβή και αληθή.  
 Δεν έχουν υποβληθεί σε βάρος του φορέα της επένδυσης οι κυρώσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του Ν. 

4488/2017 (Α137/13.09.2017). 
 Οι ενισχυόμενες ενέργειες/δαπάνες που περιλαμβάνονται στο συγκεκριμένο Αίτημα Χρηματοδότησης δεν έχουν 

χρηματοδοτηθεί, ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους(4).  
 Ο φορέας της επένδυσης δε βρίσκεται υπό πτώχευση, ή εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση, ή  διαδικασία 

εξυγίανσης, ή ειδική εκκαθάριση, ή αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ή έχει υπαχθεί 
σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού, ή  αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ή σε οποιαδήποτε 
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. 

 Δεν εκκρεμεί διαταγή ανάκτησης, κατόπιν προηγούμενης αποφάσεως της Επιτροπής σύμφωνα με τα αναγραφόμενα 
στο αρ. 1 παρ. 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014. 

 Οι μέτοχοι του φορέα της επένδυσης παρέχουν ρητά τη συναίνεση και συγκατάθεσή τους για την νόμιμη 
επεξεργασία κατ΄ άρθρο 6 του Κανονισμού 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης 
Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ 
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(Γενικός Κανονισμός για τη Προστασία Δεδομένων) [EEEE L 119 σελ.1-88] σε όλα τα στάδια της υποβαλλόμενης 
αίτησης χρηματοδότησης για τους σκοπούς ολοκλήρωσης αυτής.  

 Ο φορέας της επένδυσης είναι σε θέση να προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και 
φόρων, εφόσον απαιτηθεί. 

 Δεν συντρέχουν για τον φορέα της επένδυσης ή οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου,  οι λόγοι 
αποκλεισμού οι οποίοι αναφέρονται στο άρθρο 73 παρ. 1 του νόμου 4412/2016, περί συμμετοχής σε εγκληματική 
οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 
δραστηριότητες, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, 
παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων. 

 

 

Ημερομηνία:      ………./2022 

Για την επιχείρηση/ 

-Ο- 

 

 

Νόμιμος Εκπρόσωπος  

 

(σφραγίδα επιχείρησης, στοιχεία Νόμιμου εκπροσώπου, 
υπογραφή) 

 

 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή 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) Σε περίπτωση μη ισχύος των αναφερόμενων στη συγκεκριμένη παράγραφο πρέπει να διαγραφεί ο όρος και υποβληθεί ξεχωριστή υπεύθυνη δήλωση στην οποία 
δηλώνονται το πρόγραμμα και τα ποσά ενίσχυσης που έχουν ληφθεί. 

(5) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.  
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Υπεύθυνη Δήλωση σχετικά με αποκλειόμενες δραστηριότητες και συμμόρφωση του επενδυτικού σχεδίου με τη 
σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία  

 

Η Υ.Δ. δύναται να συμπληρωθεί σε ηλεκτρονική μορφή. 

 
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(1): 
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε 

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα: 
 

 

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία γέννησης(2):  

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 (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 
1599/1986, δηλώνω ότι: 

 
Το υποβληθέν επενδυτικό σχέδιο προς την Παγκρήτια Τράπεζα Α.Ε για χρηματοδότηση μέσω πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας: 

• Υλοποιείται εντός της ελληνικής επικράτειας, 
• Δεν εμπίπτει στις αποκλειόμενες δραστηριότητες του άρθρου 1 της υπό στοιχεία 159337ΕΞ2021 υπουργικής απόφασης 
• Συμμορφώνεται με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία. 

Ημερομηνία:      ………./2022 

Για την επιχείρηση/ 

-Ο- 

Νόμιμος Εκπρόσωπος  

(σφραγίδα επιχείρησης, στοιχεία Νόμιμου εκπροσώπου, 
υπογραφή) 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή 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) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.  
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ΥΠΕΥΘΥΝH ΔΗΛΩΣΗ DE MINIMIS 

Η Υ.Δ. δύναται να συμπληρωθεί σε ηλεκτρονική μορφή. 

 
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(1): ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε 

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία γέννησης(2):   

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 (3), που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 
του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 

Ι. είμαι νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας με την επωνυμία “…..” και με ΑΦΜ ….. (περαιτέρω στην παρούσα, και για λόγους 
συντομίας, η “Εταιρεία”)  

[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  

ΙΙ. σχετικά με την Εταιρεία [ή Επιχείρηση] και την αίτηση της Εταιρείας [ή Επιχείρησης] προς την Τράπεζά σας για τη χορήγηση 
δανείου (περαιτέρω στην παρούσα, και για λόγους συντομίας, το “Δάνειο ΤΑΑ”) με κεφάλαια του “Ταμείου Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας”, καθώς και δανείου συγχρηματοδότησης από την Τράπεζά σας ή/και με διοργανωτή και διαχειριστή την 
Τράπεζά σας (περαιτέρω στην παρούσα, και για λόγους συντομίας, το “Δάνειο Συγχρηματοδότησης”), με σκοπό αμφότερων 
των Δανείου ΤΑΑ και Δανείου Συγχρηματοδότησης την μερική κάλυψη των αναγκών της Εταιρείας [ή Επιχείρησης] σε 
κεφάλαια για την χρηματοδότηση του επενδυτικού σχεδίου της που αναφέρεται στ… .....[*] (περαιτέρω στην παρούσα, και 
για λόγους συντομίας, το “Επενδυτικό Σχέδιο”), δηλώνω για λογαριασμό της Εταιρείας [ή Επιχείρησης] τα εξής (εννοείται ότι 

 
[*] Συμπληρώνεται με σύντομη περιγραφή του χρηματοδοτούμενου επενδυτικού σχεδίου. 
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κάθε δήλωσή μου, διατυπωμένη σε πρώτο ενικό ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο κατωτέρω στην παρούσα Υ.Δ., δίδεται υπό 
την ιδιότητά μου ως νόμιμου εκπροσώπου της Εταιρείας [ή Επιχείρησης] και για λογαριασμό αυτής): 

 

α. Υποβάλλω την αίτηση χορήγησης του Δανείου ΤΑΑ προκειμένου να λάβω κρατική ενίσχυση ήσσονος σημασίας στο πλαίσιο του 
Κανονισμού de minimis 1407/2013. 

β. Η δραστηριότητα της Εταιρείας [ή Επιχείρησης] δεν υπάγεται στις εξαιρέσεις που αναφέρονται στο Άρθρο 1, παρ. 1 του 
Κανονισμού.   

γ. Σε περίπτωση μικτής δραστηριότητας (δηλαδή δραστηριοποίησης σε επιλέξιμους και σε μη επιλέξιμους προς ενίσχυση τομείς), 
εφαρμόζω διακριτή λογιστική παρακολούθηση αυτών. 

δ. Δεν εκκρεμεί κατά της Εταιρείας [ή Επιχείρησης] εντολή ανάκτησης ενισχύσεων κατόπιν προηγούμενης απόφασης της 
Επιτροπής ή Δικαστηρίου Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ), με την οποία οι ενισχύσεις αυτές έχουν κηρυχθεί παράνομες και 
ασυμβίβαστες προς την εσωτερική αγορά ούτε έχει κινηθεί η διαδικασία ανάκτησης κατά της Εταιρείας [ή Επιχείρησης].  

ε. Σε περίπτωση έγκρισης της χρηματοδότησης, συμφωνώ στη δημοσίευση των απαραίτητων στοιχείων της Εταιρείας [ή 
Επιχείρησης] και της επένδυσης, εφόσον απαιτηθεί. 

στ. Το Επενδυτικό Σχέδιο διασφαλίζει τις απαραίτητες συνθήκες ώστε να μη δημιουργούνται διακρίσεις σε βάρος των ευπαθών 
ομάδων, ιδίως ως προς την προσβασιμότητα σε υποδομές, υπηρεσίες και αγαθά. 

ζ. Αποδέχομαι οποιονδήποτε σχετικό έλεγχο για την εξακρίβωση των δηλωθέντων στοιχείων από τις αρμόδιες εθνικές ή ενωσιακές 
αρχές, καθώς και τη διασταύρωση αυτών με τα στοιχεία που παρέχονται από τα πληροφοριακά συστήματα δημοσίων 
υπηρεσιών και ασφαλιστικών οργανισμών. 
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΛΗΦΘΕΙΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (DE MINIMIS 1407)  

Α.1: 

• Η Εταιρεία [ή Επιχείρηση] λειτουργεί ως ανεξάρτητη επιχείρηση  ή  

• Η Εταιρεία [ή Επιχείρηση] λειτουργεί ως «ενιαία επιχείρηση» από κοινού με άλλες επιχειρήσεις. (Στην έννοια της «ενιαίας 
επιχείρησης» περιλαμβάνονται και οι συνδεδεμένες και οι συνεργαζόμενες με την Εταιρεία [ή Επιχείρηση] επιχειρήσεις, όπως 
αυτές ορίζονται στο άρθρο 3 του Κανονισμού ΕΚ 361/2003 της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003 . Στην περίπτωση αυτή 
συμπληρώνεται υποχρεωτικά ο παρακάτω πίνακας για καθεμία από τις ως άνω επιχειρήσεις με τις οποίες συνδέεται η Εταιρεία [ή 
Επιχείρηση]: 

Πίνακας 1: Επιχειρήσεις με τις οποίες η Εταιρεία [ή Επιχείρηση] λειτουργεί ως «ενιαία επιχείρηση». 

Στοιχεία Επιχείρησης Επεξήγηση 

ΑΑ Επιχείρησης 
Ο αύξων αριθμός της επιχείρησης με την οποία η αιτούσα λειτουργεί 

ως ενιαία επιχείρηση  (στην έννοια περιλαμβάνονται και οι 
συνδεδεμένες/συνεργαζόμενες επιχειρήσεις) 

Επωνυμία Επιχείρησης  

Α.Φ.Μ. Επιχείρησης  

Κ.Α.Δ. Επιχείρησης  

Ποσοστό Συμμετοχής 0-100 

Επώνυμο Νομίμου Εκπροσώπου  

Όνομα Νομίμου Εκπροσώπου  

Πατρώνυμο Νομίμου Εκπροσώπου  

Α.Φ.Μ. Νομίμου Εκπροσώπου  

Έγγραφο Ταυτοποίησης Νομίμου Εκπροσώπου Α.Δ.Τ. ή Ισοδύναμο 

Θέση στην Επιχείρηση Νομίμου Εκπροσώπου  

  

Για κάθε επιχείρηση (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για την οποία δηλώνεται ότι η Εταιρεία [ή Επιχείρηση] λειτουργεί ως ενιαία επιχείρηση. 

 

Α.2: 

• Το ύψος των ενισχύσεων που η Εταιρεία [ή Επιχείρηση], καθώς και οι επιχειρήσεις που λειτουργούν μαζί με αυτήν ως ενιαία 
επιχείρηση (στην έννοια περιλαμβάνονται οι συνδεδεμένες με την αιτούσα επιχειρήσεις), έχουν αποκτήσει έννομο δικαίωμα λήψης 
της ενίσχυσης κατά τα τελευταία τρία οικονομικά έτη (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο προηγούμενα οικονομικά έτη) από την 
ημερομηνία υποβολής της αίτησης στο πλαίσιο της Πράξης, βάσει καθεστώτος de minimis. 

Στη δήλωση θα αναφέρονται τα στοιχεία για τις ενισχύσεις που έχουν χορηγηθεί βάσει του καθεστώτος de minimis (πρόγραμμα, φορέας επιδότησης, 
χρονολογία ένταξης και ποσό). Στην περίπτωση που η επιχείρηση δεν έχει λάβει καμία ενίσχυση, θα το αναγράφει στην υπεύθυνη δήλωση. 
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Πίνακας 2: Επιχορηγήσεων de minimis 

ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ de minimis ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ [ή ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ] ΕΧΕΙ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ ΕΝΝΟΜΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΛΗΨΗΣ 

Αφορά στην Εταιρεία [ή Επιχείρηση] καθώς και σε αυτές τις επιχειρήσεις με τις οποίες η Εταιρεία [ή Επιχείρηση] λειτουργεί ως ενιαία επιχείρηση (στην έννοια περιλαμβάνονται οι 
συνδεδεμένες με την Εταιρεία [ή Επιχείρηση] επιχειρήσεις). 

Πρόγραμμα/ 
Μέτρο/ Δράση από 

το/την οποίο/α η 
επιχείρηση έχει 

αποκτήσει έννομο 
δικαίωμα λήψης της 

ενίσχυσης (από 
1/1/2016 και μετά) 

και φορέας 
χορήγησης 
ενίσχυσης. 

Αριθμός Υπουργικής 
Απόφασης Ένταξης 

ή αριθμός 
σύμβασης ή άλλου 

εγγράφου με το 
οποίο 

τεκμηριώνεται η 
λήψη του έννομου 

δικαιώματος. 

Ημ/νία Υπουργικής 
Απόφασης Ένταξης 

ή ημερομηνία 
λήψης του έννομου 

δικαιώματος. 

Ποσό δημόσιας 
χρηματοδότησης 
που αναγράφεται 

στην Απόφαση 
Ένταξης. 

Ποσό Δημόσιας 
Χρηματοδότησης 

που έχει καταβληθεί 
πραγματικά στην 

επιχείρηση. 

Ημ/νία καταβολής 
τελευταίας 

χρηματοδότησης. 

Επωνυμία 
Δικαιούχου της 

Ενίσχυσης. 

ΑΦΜ Δικαιούχου 
της Ενίσχυσης. 
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Επισημαίνεται ότι ως ημερομηνία δημόσιας χρηματοδότησης θεωρείται η ημερομηνία έκδοσης της Υπουργικής Απόφασης 
ένταξης/υπαγωγής  και εν γένει παραχώρησης του έννομου δικαιώματος λήψης της ενίσχυσης. Ελέγχεται από την αρμόδια αρχή το 
σύνολο των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που η επιχείρηση λαμβάνει, τόσο κατά τη διάρκεια του οικείου οικονομικού έτους, όσο και 
των δύο προηγούμενων οικονομικών ετών προκειμένου να εξακριβωθεί αν η νέα ενίσχυση δεν οδηγεί σε υπέρβαση του ανώτατου 
ορίου που ισχύει για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας . Σε κάθε περίπτωση για τον υπολογισμό του ανωτέρω χρονικού διαστήματος 
λαμβάνονται υπόψη και οι τυχόν τροποποιήσεις των ανωτέρω αποφάσεων. 

      

Α.3: 

• Το ύψος των ενισχύσεων για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες  που η Εταιρεία [ή Επιχείρηση], καθώς και οι επιχειρήσεις 
που λειτουργούν μαζί με αυτήν ως ενιαία επιχείρηση (στην έννοια περιλαμβάνονται οι συνδεδεμένες με την 
Εταιρεία [ή Επιχείρηση] επιχειρήσεις), έχουν αποκτήσει έννομο δικαίωμα λήψης της ενίσχυσης κατά τα τελευταία 
τρία οικονομικά έτη (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο προηγούμενα οικονομικά έτη) από την ημερομηνία 
υποβολής της αίτησης στο πλαίσιο της Πράξης βάσει οιουδήποτε άλλου καθεστώτος. 

 

Στη δήλωση θα αναφέρονται τα στοιχεία για τις ενισχύσεις που έχουν χορηγηθεί βάσει οιουδήποτε άλλου καθεστώτος που δεν εμπίπτει 
στις διατάξεις περί ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (πρόγραμμα, φορέας επιδότησης, χρονολογία ένταξης και ποσό) για τις ίδιες 
επιλέξιμες δαπάνες που πρόκειται να σωρευθούν με ενισχύσεις ήσσονος σημασίας. Στην περίπτωση που η επιχείρηση δεν έχει λάβει 
καμία ενίσχυση, θα το αναγράφει στην υπεύθυνη δήλωση. 
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Πίνακας 3: Επιχορηγήσεων βάσει οποιουδήποτε άλλου (πλην de minimis) καθεστώτος για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες 

ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ (πλην de minimis) ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ [ή ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ] ΕΧΕΙ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ ΕΝΝΟΜΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΛΗΨΗΣ, ΒΑΣΕΙ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ  ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ  ΓΙΑ 
ΤΙΣ ΙΔΙΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

Αφορά στην Εταιρεία [ή Επιχείρηση] καθώς και σε αυτές τις επιχειρήσεις με τις οποίεςη Εταιρεία [ή Επιχείρηση] λειτουργεί ως ενιαία επιχείρηση (στην έννοια περιλαμβάνονται οι 
συνδεδεμένες με την Εταιρεία [ή Επιχείρηση] επιχειρήσεις). 

Πρόγραμμα/ 
Μέτρο/ Δράση από 
το οποίο  η 
επιχείρηση έχει 
αποκτήσει έννομο 
δικαίωμα λήψης της 
ενίσχυσης (από 
1/1/2016 και μετά) 
και φορέας 
χορήγησης 
ενίσχυσης. 

Αριθμός και 
ημερομηνία 
Υπουργικής 
Απόφασης 
Ένταξης/υπαγωγής 
ή ημερομηνία 
λήψης του έννομου 
δικαιώματος  

Ίδιες δαπάνες που 
απετέλεσαν 
αντικείμενο 
ενίσχυσης δυνάμει 
άλλου καθεστώτος 

Ποσό δημόσιας 
χρηματοδότησης 
που αναγράφεται 
στην Απόφαση 
Ένταξης/υπαγωγής. 

Ποσό Δημόσιας 
Χρηματοδότησης 
που έχει 
καταβληθεί 
πραγματικά στην 
επιχείρηση. 

Ημ/νία καταβολής 
τελευταίας 
χρηματοδότησης. 

Επωνυμία 
Δικαιούχου της 
Ενίσχυσης. 

ΑΦΜ Δικαιούχου 
της Ενίσχυσης. 

        

        

        

        

Επισημαίνεται ότι ως ημερομηνία δημόσιας χρηματοδότησης θεωρείται η ημερομηνία έκδοσης της Υπουργικής Απόφασης ένταξης/υπαγωγής και εν γένει παραχώρησης του έννομου δικαιώματος λήψης της 
ενίσχυσης 
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Α.4: 

• Το ύψος των ενισχύσεων που έχει συμπεριληφθεί σε επενδυτική πρόταση, η οποία έχει υποβληθεί από την Εταιρεία [ή 
Επιχείρηση] καθώς και από τις επιχειρήσεις που λειτουργούν μαζί με αυτήν ως ενιαία επιχείρηση (στην έννοια 
περιλαμβάνονται οι συνδεδεμένες με την Εταιρεία [ή Επιχείρηση] επιχειρήσεις) και βρίσκεται σε στάδιο αξιολόγησης ή 
ένταξης, βάσει καθεστώτος de minimis για οποιαδήποτε δαπάνη ή οιουδήποτε άλλου καθεστώτος για τις ίδιες επιλέξιμες 
δαπάνες (πρόγραμμα, φορέας επιδότησης, ημερομηνία υποβολής αίτησης, αιτούμενη επιχορήγηση). 

Στη δήλωση θα αναφέρονται τα στοιχεία για το ύψος των ενισχύσεων που έχουν συμπεριληφθεί σε επενδυτική πρόταση, η οποία 
έχει υποβληθεί από την Εταιρεία [ή Επιχείρηση], καθώς και από τις επιχειρήσεις που λειτουργούν μαζί με αυτήν ως ενιαία επιχείρηση 
(στην έννοια περιλαμβάνονται οι συνδεδεμένες με την Εταιρεία [ή Επιχείρηση] επιχειρήσεις) και βρίσκεται σε στάδιο αξιολόγησης ή 
ένταξης, βάσει καθεστώτος de minimis ή οιουδήποτε άλλου καθεστώτος για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες (πρόγραμμα, φορέας 
επιδότησης, ημερομηνία υποβολής αίτησης, αιτούμενη επιχορήγηση). 

 

Πίνακας 4: αιτούμενων επιχορηγήσεων που βρίσκονται σε στάδιο αξιολόγησης ή ένταξης βάσει καθεστώτος de minimis για 
οποιαδήποτε δαπάνη ή οιουδήποτε άλλου καθεστώτος για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες 

ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ που βρίσκονται σε στάδιο αξιολόγησης ή ένταξης βάσει καθεστώτος de minimis για οποιαδήποτε δαπάνη ή οιουδήποτε άλλου 
καθεστώτος για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες. 

Αφορά στην Εταιρεία [ή Επιχείρηση] καθώς και σε αυτές τις επιχειρήσεις με τις οποίες η Εταιρεία [ή Επιχείρηση] λειτουργεί ως ενιαία επιχείρηση 
(στην έννοια περιλαμβάνονται οι συνδεδεμένες με την Εταιρεία [ή Επιχείρηση] επιχειρήσεις). 

Πρόγραμμα/ Μέτρο/ 
Δράση στο οποίο/α η 
επιχείρηση  έχει 
υποβάλλει πρόταση και 
φορέας χορήγησης 
ενίσχυσης 

Ημ/νία Υποβολής 
επενδυτικής πρότασης  

Ποσό αιτούμενης δημόσιας 
χρηματοδότησης  

Επωνυμία Δικαιούχου της 
Ενίσχυσης. 

ΑΦΜ Δικαιούχου της 
Ενίσχυσης. 
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΗΦΘΕΙΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ (DE MINIMIS 1407)  

Η Εταιρεία [ή Επιχείρηση] προέρχεται από/συνδέεται με συγχώνευση ή εξαγορά ή διάσπαση εταιρειών (ισχύον άρθ. 3 Κανονισμού 
2013/14071). Στην περίπτωση αυτή συμπληρώνεται υποχρεωτικά ο παρακάτω πίνακας για καθεμία από τις ως άνω επιχειρήσεις 
που συμμετείχαν στη συγχώνευση/εξαγορά/διάσπαση με την Εταιρεία [ή Επιχείρηση]: 

Στοιχεία Επιχείρησης Επεξήγηση 

Περιγραφή σχέσης (συγχώνευση με 
απορρόφηση ή σύσταση νέας, εξαγορά, 

διάσπαση/μερική διάσπαση) 
 

Εταιρείες που προέκυψαν  

Επωνυμία κάθε Επιχείρησης  

Α.Φ.Μ. κάθε Επιχείρησης  

Κ.Α.Δ. κάθε Επιχείρησης  
 

• Το ύψος των ενισχύσεων που η Εταιρεία [ή Επιχείρηση], καθώς και οι συγχωνευθείσες/εξαγορασθείσες/διασπασθείσες επιχειρήσεις έχουν 
αποκτήσει έννομο δικαίωμα λήψης της ενίσχυσης κατά τα τελευταία τρία οικονομικά έτη (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο προηγούμενα 
οικονομικά έτη) από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για το Δάνειο ΤΑΑ, βάσει καθεστώτος de minimis Καν 2013/1407 είναι ως εξής: 

 

Ενισχύσεις de minimis για τις οποίες η Εταιρεία [ή Επιχείρηση] και οι συγχωνευθείσες/εξαγορασθείσες/διασπασθείσες 
επιχειρήσεις έχουν αποκτήσει έννομο δικαίωμα λήψης 

Πρόγραμμα/ 
Μέτρο/ 

Δράση από 
το/την 

οποίο/α η 
επιχείρηση 

έχει 
αποκτήσει 

έννομο 
δικαίωμα 
λήψης της 

ενίσχυσης  και 
φορέας 

χορήγησης 
ενίσχυσης. 

Αριθμός 
Υπουργικής 
Απόφασης 
Ένταξης* ή 

αριθμός 
σύμβασης ή 

άλλου 
εγγράφου με 

το οποίο 
τεκμηριώνετα
ι η λήψη του 

έννομου 
δικαιώματος. 

Ημ/νία 
Υπουργικής 
Απόφασης 
Ένταξης ή 

ημερομηνία 
λήψης του 
έννομου 

δικαιώματος. 

Ποσό 
δημόσιας 

χρημ/δότησης 
που 

αναγράφεται 
στην 

Απόφαση 
Ένταξης. 

Ποσό 
Δημόσιας 

Χρημ/δότη-
σης που 

έχει 
καταβληθεί 
πραγματικά 

στην 
επιχείρηση. 

Ημ/νία 
καταβολής 
τελευταίας 

χρηματοδότηση
ς 

Επωνυμία 
Δικαιούχου 

της 
Ενίσχυσης. 

ΑΦΜ 
Δικαιούχου  

        

        

 
1[…]8. Σε περίπτωση συγχωνεύσεων ή εξαγορών, όλες οι προηγούμενες ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που έχουν ήδη χορηγηθεί σε οποιαδήποτε από 
τις συγχωνευόμενες επιχειρήσεις λαμβάνονται υπόψη για να προσδιοριστεί κατά πόσο η νέα ενίσχυση ήσσονος σημασίας στη νέα ή στην 
εξαγοράζουσα επιχείρηση υπερβαίνει το σχετικό ανώτατο όριο. Οι ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που είχαν χορηγηθεί νομίμως πριν από τη 
συγχώνευση ή την εξαγορά παραμένουν νόμιμες. 

9.  Αν μια επιχείρηση διασπαστεί σε δύο ή περισσότερες χωριστές επιχειρήσεις, η ενίσχυση ήσσονος σημασίας που χορηγήθηκε πριν από τη διάσπαση 
καταλογίζεται στην επιχείρηση που έλαβε αυτή την ενίσχυση, η οποία είναι κατά κανόνα η επιχείρηση που ανέλαβε τις δραστηριότητες για τις οποίες 
χρησιμοποιήθηκε η ενίσχυση ήσσονος σημασίας. Εάν ο εν λόγω καταλογισμός δεν είναι δυνατός, οι ενισχύσεις ήσσονος σημασίας πρέπει να 
κατανέμονται αναλογικά με βάση τη λογιστική αξία των ιδίων κεφαλαίων των νέων επιχειρήσεων κατά την πραγματική ημερομηνία της διάσπασης. 
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*Επισημαίνεται ότι ως ημερομηνία δημόσιας χρηματοδότησης θεωρείται η ημερομηνία έκδοσης της Υπουργικής Απόφασης ένταξης/υπαγωγής  
και εν γένει παραχώρησης του έννομου δικαιώματος λήψης της ενίσχυσης 

ή 

• Η Εταιρεία [ή Επιχείρηση] και οι συγχωνευθείσες/εξαγορασθείσες/διασπασθείσες επιχειρήσεις δεν έχουν λάβει απολύτως καμία 
ενίσχυση βάσει καθεστώτος de minimis Καν 2013/1407 κατά τα τελευταία τρία οικονομικά έτη (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο 
προηγούμενα οικονομικά έτη) από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης δανειοδότησης. 

• Η Εταιρεία [ή Επιχείρηση] επίσης δηλώνει ότι ανήκει/δεν ανήκει στις επιχειρήσεις οι οποίες παρέχουν υπηρεσίες γενικού οικονομικού 
συμφέροντος κατά την έννοια του άρθρου 106 παράγραφος 2 της Συνθήκης (Καν.2012/360). 

 

Ημερομηνία:      ……….20…… 

 

Για την Εταιρεία [ή Επιχείρηση] 

-Ο- 

Νόμιμος Εκπρόσωπος 

 

 

 

(σφραγίδα-επωνυμία εταιρείας [ή Επιχείρησης], 

ονοματεπώνυμο και ιδιόχειρη υπογραφή εκπροσώπου) 

 

 

 

 

………………………………… 
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ (ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ - ΓΑΚ) 

 

 

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(1):  

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία γέννησης(2):   

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 (3), που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 
1599/1986, δηλώνω ότι: 

Ι. είμαι νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας με την επωνυμία “…..” και με ΑΦΜ ….. (περαιτέρω στην παρούσα, και για λόγους συντομίας, η 
“Εταιρεία”)  

[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  

ΙΙ. σχετικά με την Εταιρεία [ή Επιχείρηση] και την αίτηση της Εταιρείας [ή Επιχείρησης] προς την Τράπεζά σας για τη χορήγηση δανείου 
(περαιτέρω στην παρούσα, και για λόγους συντομίας, το “Δάνειο ΤΑΑ”) με κεφάλαια του “Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας” που, 
δυνάμει του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/241 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Φεβρουαρίου 2021, έχει θεσπισθεί 
ως μηχανισμός ανάκαμψης και ανθεκτικότητας με ειδικό σκοπό να παράσχει στα κράτη-μέλη οικονομική στήριξη στο πλαίσιο της 
αντιμετώπισης των δυσμενών συνεπειών της πανδημίας Covid-19 (περαιτέρω στην παρούσα, και για λόγους συντομίας, το “ΤΑΑ”), καθώς 
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και δανείου συγχρηματοδότησης από την Τράπεζά σας ή/και με διοργανωτή και διαχειριστή την Τράπεζά σας (περαιτέρω στην παρούσα, 
και για λόγους συντομίας, το “Δάνειο Συγχρηματοδότησης”), με σκοπό αμφότερων των Δανείου ΤΑΑ και Δανείου Συγχρηματοδότησης την 
μερική κάλυψη των αναγκών της Εταιρείας [ή Επιχείρησης] σε κεφάλαια για την χρηματοδότηση του επενδυτικού σχεδίου της που 
αναφέρεται στ… .....[*] (περαιτέρω στην παρούσα, και για λόγους συντομίας, το “Επενδυτικό Σχέδιο”), δηλώνω για λογαριασμό της 
Εταιρείας [ή Επιχείρησης] τα εξής (εννοείται ότι κάθε δήλωσή μου, διατυπωμένη σε πρώτο ενικό ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο κατωτέρω 
στην παρούσα Υ.Δ., δίδεται υπό την ιδιότητά μου ως νόμιμου εκπροσώπου της Εταιρείας [ή Επιχείρησης] και για λογαριασμό αυτής): 

α. Υποβάλλω την αίτηση χορήγησης του Δανείου ΤΑΑ προκειμένου να λάβω κρατική ενίσχυση στο πλαίσιο του Γενικού Απαλλακτικού 
Κανονισμού ΓΑΚ 651/2014. 

β. Υποβάλλω την αίτηση χορήγησης του Δανείου ΤΑΑ για το Επενδυτικό Σχέδιο χωρίς να έχει πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε έναρξη εργασιών 
του έργου ή της δραστηριότητας του Επενδυτικού Σχεδίου (συνιστά κίνητρο κατ’ άρθ. 6 Καν.2014/651).  

γ. Δεν εκκρεμεί κατά της Εταιρείας [ή Επιχείρησης] εντολή ανάκτησης ενισχύσεων κατόπιν προηγούμενης απόφασης της Επιτροπής ή 
Δικαστηρίου Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ), με την οποία οι ενισχύσεις αυτές έχουν κηρυχθεί παράνομες και ασυμβίβαστες προς την εσωτερική 
αγορά ούτε έχει κινηθεί η διαδικασία ανάκτησης κατά της Εταιρείας [ή Επιχείρησης] σύμφωνα με το άρθ.1 του Κανονισμού 2014/651, 
σύμφωνα με Καν 2015/1589 και την Ανακοίνωση Επιτροπής 2019/C 247/01, αρχή Deggendorf).  

δ. Αποδέχομαι τη συλλογή, επεξεργασία και δημοσίευση πληροφοριών που σχετίζονται με την Εταιρεία [ή Επιχείρηση] και την αιτούμενη 
ενίσχυση σύμφωνα με τα όσα ειδικότερα ορίζονται στο άρθ. 9 και 11 ΓΑΚ 2014/651 σε οποιοδήποτε μέσο και με οποιονδήποτε τρόπο 
ορίζεται από την εθνική και ενωσιακή νομοθεσία καθώς και τυχόν έλεγχο από εθνικές και ενωσιακές αρχές σε σχέση με τα δηλωθέντα 
στοιχεία. 

ε. Συναινώ ώστε τα αποτελέσματα του ενισχυόμενου έργου να καθίστανται διαθέσιμα στο διαδίκτυο από την ημερομηνία λήξης του 
ενισχυόμενου έργου ή την ημερομηνία κατά την οποία παρέχονται οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετικά με αυτά τα αποτελέσματα στα 
μέλη οποιουδήποτε οργανισμού, όποια προηγείται χρονικά. Εξάλλου συναινώ ώστε τα αποτελέσματα να παραμένουν διαθέσιμα στο 
διαδίκτυο για περίοδο τουλάχιστον 5 ετών, η οποία αρχίζει από την ημερομηνία λήξης του ενισχυόμενου έργου (άρθ.30 του Κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 2014/651. 

στ. Το ύψος των ενισχύσεων για τις οποίες η Εταιρεία [ή Επιχείρηση] έχει υποβάλλει οριστική αίτηση υπαγωγής σε ενίσχυση βάσει 
οποιουδήποτε καθεστώτος ενίσχυσης (πλην Καν.2013/1407 de minimis) ή/και για τις οποίες η Εταιρεία [ή Επιχείρηση] έχει αποκτήσει 
έννομο δικαίωμα λήψης κατά τα τελευταία τρία (3) έτη έχει ως εξής: 

 
Ενισχύσεις για τις οποίες η Εταιρεία [ή Επιχείρηση] έχει υποβάλλει οριστικά αίτηση υπαγωγής [ή έχουν αποκτήσει έννομο δικαίωμα λήψης] για τις ίδιες 
επιλέξιμες δαπάνες: 

Πρόγραμμα/ Μέτρο/ 
Δράση από το οποίο  
η επιχείρηση έχει 
αποκτήσει έννομο 
δικαίωμα λήψης της 
ενίσχυσης και φορέας 
χορήγησης ενίσχυσης. 

Αριθμός και 
ημερ/νία 
Υπουργικής 
Απόφασης 
Ένταξης/υπαγωγ
ής ή 
ημερομηνία 
λήψης του 
έννομου 
δικαιώματος  

Ίδιες δαπάνες 
που απετέλεσαν 
αντικείμενο 
ενίσχυσης 
δυνάμει άλλου 
καθεστώτος 

Ποσό δημόσιας 
χρημ/δότησης 
που 
αναγράφεται 
στην Απόφαση 
Ένταξης ή 
υπαγωγής. 

Ποσό Δημόσιας 
Χρημ/δότησης 
που έχει 
καταβληθεί 
πραγματικά 
στην 
επιχείρηση. 

Ημ/νία 
καταβολής 
τελευταίας 
χρημ/δότησης. 

Επωνυμία 
Δικαιούχου της 
Ενίσχυσης 

ΑΦΜ 
Δικαιούχου της 
Ενίσχυσης. 

        

        

        

 
[*] Συμπληρώνεται με σύντομη περιγραφή του χρηματοδοτούμενου επενδυτικού σχεδίου. 
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ζ. Η Εταιρεία [ή Επιχείρηση] – φορέας του Επενδυτικού Σχεδίου δεν είναι προβληματική επιχείρηση, όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 18 του 
άρθρου 2 ΓΑΚ. 

η. Το Επενδυτικό Σχέδιο διασφαλίζει τις απαραίτητες συνθήκες ώστε να μη δημιουργούνται διακρίσεις σε βάρος των ευπαθών ομάδων, 
ιδίως ως προς την προσβασιμότητα σε υποδομές, υπηρεσίες και αγαθά. 

θ. Οι νέες θέσεις εργασίας που δημιουργούνται και συνδέονται με το Επενδυτικό Σχέδιο δεν λαμβάνουν καμία άλλη κρατική ενίσχυση (έχει 
εφαρμογή μόνο για την περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο λαμβάνει την ενίσχυση της επιδότησης κόστους δημιουργούμενης 
απασχόλησης). 

 

Ημερομηνία:        .../.../202.. 

Για την Εταιρεία [ή Επιχείρηση] 

-Ο- 

Νόμιμος Εκπρόσωπος 

 

 

 

(σφραγίδα-επωνυμία εταιρείας [ή Επιχείρησης],  

ονοματεπώνυμο και ιδιόχειρη υπογραφή εκπροσώπου) 
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Απαιτούμενα Επενδυτικού Σχεδίου 

Το εκάστοτε επενδυτικό σχέδιο πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τις εξής πληροφορίες 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 

Ημερομηνία Κατάθεσης : 

Κατάστημα : 

 Γενικά στοιχεία επενδυτή 

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ  

Επωνυμία  

Νομική Μορφή  

Νόμιμος Εκπρόσωπος   

ΑΦΜ  

Διεύθυνση έδρας επιχείρησης (Οδός - Αριθμός, Πόλη, Τ.Κ.)  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ   

ΔΟΥ  

Στοιχεία επικοινωνίας επιχείρησης (Τηλέφωνο, Email) 

Υπεύθυνος επικοινωνίας  

 

Περιφέρεια υλοποίησης επενδυτικού σχεδίου   

Δημοτικό Διαμέρισμα / Δήμος επενδυτικού σχεδίου  

Αναφορά στα στοιχεία των εταίρων/μετόχων του φορέα επένδυσης με την παράθεση των παρακάτω στοιχείων: 

Ονοματεπώνυμο/ 

Επωνυμία εταιρείας 

Ποσοστό 
Συμμετοχής 

ΑΦΜ 

   

   

Στοιχεία Νόμιμου εκπροσώπου  

Ονοματεπώνυμο  

Τηλέφωνο επικοινωνίας   

Ηλ. Διεύθυνση επικοινωνίας   

Στοιχεία Υπευθύνου έργου  

Ονοματεπώνυμο  

Τηλέφωνο επικοινωνίας   

Ηλ. Διεύθυνση επικοινωνίας   
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Μέγεθος της επιχείρησης σύμφωνα με ΥΔ ΜΜΕ 

1. Στοιχεία του επενδυτικού σχεδίου. Κατ’ ελάχιστον  
 

• Τίτλος επενδυτικού σχεδίου 
• Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας (ΚΑΔ) επενδυτικού σχεδίου  
• Περιγραφή της δραστηριότητας της επιχείρησης  
• Περιγραφή του επενδυτικού σχεδίου 
• Χρηματοοικονομικός σχεδιασμός με υποχρεωτική την εκτίμηση της καθαρής παρούσας αξίας έργου και τις 

προβλέψεις ταμειακών ροών 
• Κατ’ εκτίμηση ημερομηνία έναρξης επενδυτικού έργου 
• Κατ’ εκτίμηση ημερομηνία ολοκλήρωσης επενδυτικού έργου 
• Ανάλυση αγοράς επενδυτικού σχεδίου  
• Ανάλυση SWOT επενδυτικού σχεδίου  

Αναφορά στα στοιχεία του τόπου εκτέλεσης του επενδυτικού σχεδίου. Αυτά αφορούν τα εξής: 

• Τόπος υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου (περιγραφικά) 
• Δήμος 
• Περιφερειακή ενότητα 
• Περιφέρεια 

Ποσά του προϋπολογισμού που αντιστοιχούν στις επιλέξιμες δαπάνες.  

• Γήπεδα Αγορά 
• Γήπεδα Χρήση (αποσβέσεις/μισθώσεις, Διαμόρφωση γηπέδων 
• Κτήρια αγορά/κατασκευή, Κτήρια χρήση (αποσβέσεις/μισθώσεις) 
• Εξοπλισμός αγορά/κατασκευή, Εξοπλισμός χρήση (αποσβέσεις/μισθώσεις) 
• Μεταφορικά μέσα αγορά, μεταφορικά μέσα χρήση (αποσβέσεις/μισθώσεις) 
• Άυλα αγορά, Άυλα χρήση (αποσβέσεις/συνδρομές) 
• Μισθοδοσία συνδεδεμένη με το επενδυτικό σχέδιο (Όπως προβλέπεται από τον ΓΑΚ) 
• Μετακινήσεις/Εξοδολόγια 
• Υπηρεσίες τρίτων 
• Αναλώσιμα 
• Λειτουργικά έξοδα (επικοινωνία, ενέργεια, συντήρηση, μισθώματα, έξοδα διοίκησης, ασφάλιση κ.λπ..)  
• Κόστος κεφαλαίων  
• Κεφάλαιο κίνησης(δαπάνες λειτουργίας, δαπάνες σχετικές με το συναλλακτικό κύκλωμα της επιχείρησης, 

Φ.Π.Α) 
• Δαπάνες προώθησης και επικοινωνίας (Marketing) 

 

Χρηματοδοτικό σχήμα επιλέξιμου επενδυτικού σχεδίου: 

• Tο ύψος της ίδιας συμμετοχής της επιχείρησης (Τουλάχιστον το 20% του συνολικού επιλέξιμου κόστους) 
• Το ύψος του Δανείου συγχρηματοδότησης (Τουλάχιστον το 30% του συνολικού επιλέξιμου κόστους) 

Σε περίπτωση ύπαρξης Προϋπολογισμού εκτός επιλέξιμου θα πρέπει να συμπληρωθεί και το υπόλοιπο ποσό 
χρηματοδότησης των μη επιλέξιμων δαπανών είτε μέσω ίδιας συμμετοχής είτε μέσω άλλου δανείου πέραν του δανείου 
ΤΑΑ και του συγχρηματοδότησης. 
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Επιπρόσθετα είναι απαραίτητο να γίνει αναφορά στα ακόλουθα στοιχεία 

• Πιστωτικό Ίδρυμα που δανειοδοτεί  
• Προτεινόμενες εξασφαλίσεις επένδυσης 
• Αιτούμενη Διάρκεια δανείου  
• Αιτούμενη Περίοδος χάριτος  

 

2. Αντιστοίχιση δαπανών με πεδίο παρέμβασης  

Ο επενδυτής πρέπει να αντιστοιχίζει τα πεδία παρέμβασης (σχετικά με τους πυλώνες της πράσινης μετάβασης και του 
ψηφιακού μετασχηματισμού) για την κάθε επενδυτική ενότητα των επιλέξιμων δαπανών, παραθέτοντας τα σχετικά 
τεκμήρια που αιτιολογούν την αντιστοίχιση. 
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ΑΙΤΗΣΗ ΔΑΝΕΙΟΥ  

Αίτηση για τη χορήγηση δανείου (περαιτέρω στην παρούσα, και για λόγους συντομίας, το “Δάνειο ΤΑΑ”) με κεφάλαια 
του “Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας”, δυνάμει του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/241 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 12ης Φεβρουαρίου 2021. 

1. Γενικά στοιχεία επενδυτή 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ     

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ   

Επωνυμία   

Νομική μορφή   

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου εταιρείας   

Διεύθυνση έδρας επιχείρησης   

Οδός - αριθμός   

Πόλη   

Τ.Κ.   

Στοιχεία επικοινωνίας επιχείρησης   

Τηλέφωνο επικοινωνίας   

Email επικοινωνίας   

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΩΝ / ΜΕΤΟΧΩΝ ΦΟΡΕΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ 

Ονοματεπώνυμο / Επωνυμία εταιρείας ΑΦΜ Ποσοστό συμμετοχής 

     

     

     

     

 

ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ     

Μέγεθος επιχείρησης σύμφωνα με ΥΔ ΜΜΕ   
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2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 

Τίτλος επενδυτικού σχεδίου   

Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας (ΚΑΔ) 
επενδυτικού σχεδίου (να συμπληρωθούν τα 4 
πρώτα ψηφία του ΚΑΔ) 

  

Ημερομηνία έναρξης επενδυτικού έργου 
(εκτίμηση) 

  

Ημερομηνία ολοκλήρωσης επενδυτικού έργου 
(εκτίμηση) 

  

 

ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 

  

Τόπος υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου 
(περιγραφικά) 

  

Δήμος   

Περιφερειακή ενότητα   

Περιφέρεια   

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ - ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 

  

  Αγορά (€) Χρήση (€) 

Γήπεδα αγορά   

Γήπεδα χρήση (αποσβέσεις/μισθώσεις), Διαμόρφωση 
γηπέδων 

  

Κτήρια αγορά / κατασκευή, Κτήρια χρήση 
(αποσβέσεις/μισθώσεις) 

  

Εξοπλισμός αγορά/κατασκευή, Εξοπλισμός χρήση 
(αποσβέσεις/μισθώσεις) 

  

Μεταφορικά μέσα αγορά, μεταφορικά μέσα χρήση 
(αποσβέσεις/μισθώσεις) 

  

Άυλα αγορά, Άυλα χρήση (αποσβέσεις/συνδρομές)   

Μισθοδοσία συνδεδεμένη με το επενδυτικό σχέδιο (όπως 
προβλέπεται από τον ΓΑΚ) 

  

Μετακινήσεις / εξοδολόγια   

Υπηρεσίες τρίτων   

Αναλώσιμα   

Λειτουργικά (επικοινωνία, ενέργεια, συντήρηση, μισθώματα, 
έξοδα διοίκησης, ασφάλιση κ.λ.π.) 

  

Κόστος κεφαλαίων   

Κεφάλαιο κίνησης (δαπάνες λειτουργίας, δαπάνες σχετικές 
με το συναλλακτικό κύκλωμα της επιχείρησης, ΦΠΑ, κ.λ.π) 
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Δαπάνες προώθησης και επικοινωνίας (Marketing)   

Μη επιλέξιμες δαπάνες   

Σύνολα   

Συνολικός προϋπολογισμός επενδυτικού σχεδίου                                                                                                                                                        

 

ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΝΕΙΟΥ ΤΑΑ Ποσόστωση Δανείου ΤΑΑ 

Πράσινη μετάβαση   

Ψηφιακός μετασχηματισμός   

Καινοτομία – έρευνα & ανάπτυξη   

Ανάπτυξη οικονομιών κλίμακας μέσω συνεργασιών, εξαγορών και συγχωνεύσεων   

Εξωστρέφεια   

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 

  Ποσόστωση 

Επιλέξιμος προϋπολογισμός επενδυτικού σχεδίου                                          
-   €  

  

Ιδία συμμετοχή επιχείρησης                                          
-   €  

  

Ζητούμενο Τραπεζικό δάνειο                                          
-   €  

  

Ζητούμενο δάνειο ΤΑΑ                                          
-   €  

0% 

Σύνολο χρηματοδότησης επιλέξιμου επενδυτικού σχεδίου                                          
-   €  

0% 

Ζητούμενο επιτόκιο δανείου ΤΑΑ …% 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ     

Συνολικός προϋπολογισμός επενδυτικού σχεδίου                                                                
-   €  

  

Χρηματοδότηση επιλέξιμου επενδυτικού σχεδίου (Ι.Σ + δάνειο Τ.Α.Α+ 
δάνειο Συγχρηματοδότησης) 

                                                               
-   €  

0,0% 

Υπόλοιπο προς κάλυψη (μη επιλέξιμες δαπάνες)                                                                
-   €  

  

Χρηματοδότηση μη επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου από 
ίδια συμμετοχή 

  0,0% 

Χρηματοδότηση μη επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου από 
άλλο δάνειο 

  0,0% 

Σύνολο χρηματοδότησης επενδυτικού σχεδίου (χρηματοδότηση 
επιλέξιμων  και μη επιλέξιμων δαπανών) 

                            -   €  0% 
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Με το παρόν Αίτημα Χρηματοδότησης δηλώνω ότι:  

Έχουμε λάβει πλήρη γνώση των όρων της από Φεβρουαρίου 2022 Πρόσκλησης της Παγκρήτιας Τράπεζας, τους οποίους 
αποδεχόμαστε ρητά και ανεπιφύλακτα. 

Υποβάλλουμε φάκελο δικαιολογητικών, όπως αυτά καταγράφονται στο αντίστοιχο παράρτημα της Πρόσκλησης, ενώ 
προτιθέμεθα να υποβάλουμε και τυχόν επιπρόσθετα δικαιολογητικά που ενδέχεται να μας ζητηθούν.  

Όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στο παρόν είναι αληθή και ακριβή, καθώς και ότι τα δικαιολογητικά και εν γένει 
στοιχεία που υποβάλλω στο πλαίσιο αυτού είναι γνήσια  

Το αιτούμενο επιτόκιο για το Δάνειο ΤΑΑ [συνιστά / δεν συνιστά] κρατική ενίσχυση (διαγράφεται ανάλογα).  

Σε περίπτωση που το αιτούμενο επιτόκιο συνιστά κρατική ενίσχυση, σημειώνεται ότι το πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων 
για την αιτούμενη χρηματοδότηση από το ΤΑΑ είναι ο Κανονισμός [651/2014 (Γενικός Απαλλακτικός Κανονισμός) 
/1407/2013 (De Minimis)] (επιλέγεται ένα εκ των δύο).  

Σε περίπτωση που το πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων στο οποίο εντάσσεται η αιτούμενη ενίσχυση είναι ο Κανονισμός 
651/2014 δηλώνουμε ότι το άρθρο του Κανονισμού 651/2014 στο οποίο εντάσσεται η αιτούμενη ενίσχυση είναι το 
άρθρο […].  

 
Ενημέρωση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων 
 
Ενημερώθηκα πλήρως ότι η Τράπεζα προβαίνει σε επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που εμπεριέχονται στην 
παρούσα σύμφωνα με το ισχύον ευρωπαϊκό και εθνικό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο καθώς και για το είδος, τον 
τρόπο και τα χαρακτηριστικά της επεξεργασίας αυτής και τα σχετικά δικαιώματα μου από τα αναλυτικά αναφερόμενα 
στο έντυπο ενημέρωσης για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που έχω λάβει και το οποίο βρίσκεται 
διαρκώς αναρτημένο στον ιστότοπο της Τράπεζας  (https://www.pancretabank.gr/general/gdpr), στους Γενικούς Όρους 
Συναλλαγών της Τράπεζας, το έντυπο των οποίων επίσης έλαβα και αποδέχομαι και το οποίο βρίσκεται διαρκώς 
αναρτημένο στον επίσημο ιστότοπο της Τράπεζας (https://www.pancretabank.gr/trapeza/enimerosi-pelaton/genikoi-
oroi-synallagon), 

 

Για την Εταιρεία [ή Επιχείρηση]  

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος  

 

(σφραγίδα-επωνυμία εταιρείας [ή Επιχείρησης], ονοματεπώνυμο  

και ιδιόχειρη υπογραφή εκπροσώπου) 

 

ΠΑΡΕΛΗΦΘΗ …/../2022  

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ  

(Ονοματεπώνυμο) Υπογραφή 

https://www.pancretabank.gr/general/gdpr
https://www.pancretabank.gr/trapeza/enimerosi-pelaton/genikoi-oroi-synallagon
https://www.pancretabank.gr/trapeza/enimerosi-pelaton/genikoi-oroi-synallagon
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