
ΕΝΣΤΠΟ Ι_7 

 

ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ 

(άρκρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια των ςτοιχείων που υποβάλλονται με αυτι τθ διλωςθ μπορεί να ελεγχκεί με  

βάςθ το αρχείο άλλων υπθρεςιϊν (άρκρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

ΠΡΟ(1)
: 

ΟΣΔ: ΠΙΕΡΙΚΗ  ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ  Α.Ε.  Ο.Σ.Α. 

 

Ο – Η Όνομα: 
  

Επϊνυμο: 
 

Όνομα και Επϊνυμο 
Πατζρα: 

 

Όνομα και Επϊνυμο 
Μθτζρασ: 

 

Ημερομθνία 
γζννθςθσ(2)

: 

 

Σόποσ Γζννθςθσ:  

Αρικμόσ Δελτίου 
Σαυτότθτασ: 

  

Σθλ: 
 

Σόποσ 
Κατοικίασ: 

  

Οδόσ: 
  

Αρικ: 
  

ΣΚ: 
 

Αρ. 
Σθλεομοιοτφπου 

(Fax): 

 Δ/νςθ Ηλεκτρ. 
Σαχυδρομείου 

(Εmail): 

 

Με ατομικι μου ευκφνθ και γνωρίηοντασ τισ κυρϊςεισ (3), που προβλζπονται από τισ διατάξεισ τθσ παρ. 6 του 
άρκρου 22 του Ν. 1599/1986, δθλϊνω ότι: 

1.  

 Η επιχείρθςθ λειτουργεί ωσ ανεξάρτθτθ επιχείρθςθ  ι  

 Η επιχείρθςθ λειτουργεί ωσ  «ενιαία οικονομική μονάδα (οντότητα)»  από κοινοφ με άλλεσ 

επιχειριςεισ . (τθν ζννοια τθσ «ενιαίασ οικονομικήσ μονάδασ » περιλαμβάνονται και οι 

ςυνδεδεμζνεσ με τθν αιτοφςα επιχειριςεισ, όπωσ αυτζσ ορίηονται ςτο Παράρτθμα IV του 

παρόντοσ). τθν περίπτωςθ αυτι ςυμπλθρϊνεται υποχρεωτικά ο παρακάτω πίνακασ για 

κακεμία από τισ ωσ άνω επιχειριςεισ με τισ οποίεσ ςυνδζεται θ αιτοφςα : 

 

 

 

 



Πίνακασ 1: Επιχειρήςεισ με τισ οποίεσ η αιτοφςα λειτουργεί ωσ «ενιαία οικονομική μονάδα». 

τοιχεία Επιχείρηςησ Επεξήγηςη 

ΑΑ Επιχείρθςθσ 

Ο αφξων αρικμόσ τθσ επιχείρθςθσ με 

τθν οποία θ αιτοφςα λειτουργεί ωσ 

ενιαία οικονομικι μονάδα (ςτθν ζννοια 

περιλαμβάνονται και οι 

ςυνδεδεμζνεσ/ςυνεργαηόμενεσ 

επιχειριςεισ) 

Επωνυμία Επιχείρθςθσ  

Α.Φ.Μ. Επιχείρθςθσ  

Κ.Α.Δ. Επιχείρθςθσ  

Ποςοςτό υμμετοχισ (0-100)  

Επϊνυμο Νομίμου Εκπροςϊπου  

Όνομα Νομίμου Εκπροςϊπου  

Πατρϊνυμο Νομίμου 

Εκπροςϊπου 
 

Α.Φ.Μ. Νομίμου Εκπροςϊπου  

Ζγγραφο Σαυτοποίθςθσ Νομίμου 

Εκπροςϊπου  

(Α.Δ.Σ. ι Ιςοδφναμο) 

 

Θζςθ ςτθν Επιχείρθςθ Νομίμου 

Εκπροςϊπου 
 

  

 

 

 

 

 

 

 



2. Σο φψοσ των ενιςχφςεων για τισ ίδιεσ επιλζξιμεσ δαπάνεσ  που θ αιτοφςα, κακϊσ και οι επιχειριςεισ που λειτουργοφν μαηί με αυτιν ωσ ενιαία οικονομικι μονάδα 
(ςτθν ζννοια περιλαμβάνονται οι ςυνδεδεμζνεσ με τθν αιτοφςα επιχειριςεισ), ζχουν αποκτιςει ζννομο δικαίωμα λιψθσ τθσ ενίςχυςθσ  κατά τα τελευταία τρία 

οικονομικά ζτθ (τρζχον οικονομικό ζτοσ και τα δφο προθγοφμενα οικονομικά ζτθ) από τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ αίτθςθσ ςτο πλαίςιο τθσ Πράξθσ, βάςει κακεςτϊτοσ 
deminimis. 

τθ διλωςθ κα αναφζρονται τα ςτοιχεία για τισ ενιςχφςεισ που ζχουν χορθγθκεί βάςει του κακεςτϊτοσ deminimis (πρόγραμμα, φορζασ επιδότθςθσ, χρονολογία ζνταξθσ 
και ποςό). τθν περίπτωςθ που θ επιχείρθςθ δεν ζχει λάβει καμία ενίςχυςθ, κα το αναγράφει ςτθν υπεφκυνθ διλωςθ.  

Πίνακασ 2:  Πίνακασ Επιχορηγήςεων deminimis 

ΕΝΙΧΤΕΙ DEMINIMIS ΓΙΑ ΣΙ ΟΠΟΙΕ Η ΑΙΣΟΤΑ ΕΧΕΙ ΑΠΟΚΣΗΕΙ ΕΝΝΟΜΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΛΗΨΗ 

Αφορά ςτην επιχείρηςη που υποβάλλει πρόταςη (αιτοφςα) καθώσ και ςε αυτζσ με την οποία η αιτοφςα λειτουργεί ωσ ενιαία οικονομική μονάδα (ςτην ζννοια 

περιλαμβάνονται οι ςυνδεδεμζνεσ με την αιτοφςα επιχειρήςεισ). 

Πρόγραμμα/ Μζτρο/ Δράςθ 
από το οποίο  θ επιχείρθςθ 
ζχει αποκτιςει ζννομο 
δικαίωμα λιψθσ τθσ 
ενίςχυςθσ (από 1/1/2014 και 
μετά) και φορζασ χοριγθςθσ 
ενίςχυςθσ. 

Αρικμόσ και 
θμερομθνία 

Τπουργικισ Απόφαςθσ 
Ζνταξθσ/υπαγωγισ ι 
θμερομθνία λιψθσ του 
ζννομου δικαιϊματοσ  

Ημ/νία Τπουργικισ 
Απόφαςθσ Ζνταξθσ ι 
θμερομθνία λιψθσ 
του ζννομου 
δικαιϊματοσ. 

Ποςό δθμόςιασ 
χρθματοδότθςθσ 
που αναγράφεται 
ςτθν Απόφαςθ 
Ζνταξθσ/υπαγωγισ. 

Ποςό Δθμόςιασ 
Χρθματοδότθςθσ 
που ζχει 
καταβλθκεί 
πραγματικά ςτθν 
επιχείρθςθ. 

Ημ/νία 
καταβολισ 
τελευταίασ 
χρθματοδότθςθσ. 

Επωνυμία 
Δικαιοφχου 
τθσ 
Ενίςχυςθσ. 

ΑΦΜ 
Δικαιοφχου τθσ 
Ενίςχυςθσ. 

        

        

        

        

        

Επιςθμαίνεται ότι ωσ θμερομθνία δθμόςιασ χρθματοδότθςθσ κεωρείται θ θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ Τπουργικισ Απόφαςθσ ζνταξθσ/υπαγωγισ  και εν γζνει παραχϊρθςθσ 
του ζννομου δικαιϊματοσ λιψθσ τθσ ενίςχυςθσ. Ελζγχεται από τθν αρμόδια αρχι το ςφνολο των ενιςχφςεων ιςςονοσ ςθμαςίασ που θ επιχείρθςθ λαμβάνει, τόςο κατά 
τθ διάρκεια του οικείου οικονομικοφ ζτουσ, όςο και των δφο προθγοφμενων οικονομικϊν ετϊν προκειμζνου να εξακριβωκεί αν θ νζα ενίςχυςθ δεν οδθγεί ςε υπζρβαςθ 

του ανϊτατου ορίου που ιςχφει για τισ ενιςχφςεισ ιςςονοσ ςθμαςίασ . 



3. 

• Σο φψοσ των ενιςχφςεων που ζχει ςυμπεριλθφκεί ςε επενδυτικι πρόταςθ, θ οποία ζχει υποβλθκεί από τθν αιτοφςα επιχείρθςθ κακϊσ και από τισ επιχειριςεισ 
που λειτουργοφν μαηί με αυτιν ωσ ενιαία οικονομικι μονάδα (ςτθν ζννοια περιλαμβάνονται οι ςυνδεδεμζνεσ με τθν αιτοφςα επιχειριςεισ) ζχουν αποκτιςει ζννομο 
δικαίωμα λιψθσ τθσ ενίςχυςθσ  κατά τα τελευταία τρία οικονομικά ζτθ (τρζχον οικονομικό ζτοσ και τα δφο προθγοφμενα οικονομικά  ζτθ) από τθν θμερομθνία 
υποβολισ τθσ αίτθςθσ ςτο πλαίςιο τθσ Πράξθσ βάςει οιουδιποτε άλλου κακεςτϊτοσ 

Πίνακασ 3:  Πίνακασ Επιχορηγήςεων βάςει οποιουδήποτε άλλου (πλην deminimis) καθεςτώτοσ τα τελευταία 3 οικονομικά ζτη 

ΕΝΙΧΤΕΙ (ΠΛΗΝ DEMINIMIS) ΓΙΑ ΣΙ ΟΠΟΙΕ Η ΑΙΣΟΤΑ ΕΧΕΙ ΑΠΟΚΣΗΕΙ ΕΝΝΟΜΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΛΗΨΗ , ΒΑΕΙ ΟΠΟΙΟΤΔΗΠΟΣΕ ΑΛΛΟΤ ΚΑΘΕΣΩΣΟ  
ΕΝΙΧΤΗ 

Αφορά ςτην επιχείρηςη που υποβάλλει πρόταςη (αιτοφςα) καθώσ και ςε αυτζσ με την οποία η αιτοφςα λειτουργεί ωσ ενιαία οικονομική μονάδα (ςτην 
ζννοια περιλαμβάνονται οι ςυνδεδεμζνεσ με την αιτοφςα επιχειρήςεισ). 

Πρόγραμμα/ 
Μζτρο/ Δράςθ από 

το οποίο  θ 
επιχείρθςθ ζχει 

αποκτιςει ζννομο 
δικαίωμα λιψθσ τθσ 

ενίςχυςθσ (από 
1/1/2014 και μετά) 

και φορζασ 
χοριγθςθσ 
ενίςχυςθσ. 

Αρικμόσ και 
θμερομθνία 
Τπουργικισ 
Απόφαςθσ 

Ζνταξθσ/υπαγωγισ 
ι θμερομθνία 

λιψθσ του 
ζννομου 

δικαιϊματοσ 

Ποςό δθμόςιασ 
χρθματοδότθςθσ 
που αναγράφεται 

ςτθν Απόφαςθ 
Ζνταξθσ/υπαγωγισ. 

Ποςό Δθμόςιασ 
Χρθματοδότθςθσ 

που ζχει 
καταβλθκεί 

πραγματικά ςτθν 
επιχείρθςθ. 

Ημ/νία 
καταβολισ 
τελευταίασ 

χρθματοδότθςθσ. 

Επωνυμία 
Δικαιοφχου 

τθσ 
Ενίςχυςθσ. 

ΑΦΜ 
Δικαιοφχου 

τθσ 
Ενίςχυςθσ. 

       

       

       

       

Επιςθμαίνεται ότι ωσ θμερομθνία δθμόςιασ χρθματοδότθςθσ κεωρείται θ θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ Τπουργικισ Απόφαςθσ ζνταξθσ/υπαγωγισ και εν γζνει παραχϊρθςθσ 
του ζννομου δικαιϊματοσ λιψθσ τθσ ενίςχυςθσ 



 

4. 

 Σο φψοσ των ενιςχφςεων, οι οποίεσ ζχουν υποβλθκεί από τθν αιτοφςα επιχείρθςθ κακϊσ και 

από τισ επιχειριςεισ που λειτουργοφν μαηί με αυτιν ωσ ενιαία οικονομικι μονάδα (ςτθν ζννοια 

περιλαμβάνονται οι ςυνδεδεμζνεσ με τθν αιτοφςα επιχειριςεισ) και βρίςκεται ςε ςτάδιο 

αξιολόγθςθσ ι ζνταξθσ, βάςει οποιουδιποτε κακεςτϊτοσ (πρόγραμμα, φορζασ επιδότθςθσ, 

θμερομθνία υποβολισ αίτθςθσ, αιτοφμενθ επιχοριγθςθ). 

 

Πίνακασ 4:  Πίνακασ αιτοφμενων επιχορηγήςεων που βρίςκονται ςε ςτάδιο αξιολόγηςησ ή ζνταξησ 
βάςει καθεςτώτοσ deminimis για οποιαδήποτε δαπάνη ή οιουδήποτε άλλου καθεςτώτοσ  
 

ΑΙΣΟΤΜΕΝΕ ΕΝΙΧΤΕΙ που βρίςκονται ςε ςτάδιο αξιολόγηςησ ή ζνταξησ  
Αφορά ςτην επιχείρηςη που υποβάλλει πρόταςη (αιτοφςα) καθώσ και ςε αυτζσ με την οποία η αιτοφςα λειτουργεί ωσ 

ενιαία οικονομική μονάδα (ςτην ζννοια περιλαμβάνονται οι ςυνδεδεμζνεσ με την αιτοφςα επιχειρήςεισ). 
Πρόγραμμα/ 
Μζτρο/ Δράςθ ςτο 
οποίο/α θ 
επιχείρθςθ  ζχει 
υποβάλλει 
πρόταςθ και 
φορζασ χοριγθςθσ 
ενίςχυςθσ 

Ημ/νία Τποβολισ 
επενδυτικισ 
πρόταςθσ  

Ποςό αιτοφμενθσ 
δθμόςιασ 
χρθματοδότθςθσ  

Επωνυμία Δικαιοφχου τθσ 
Ενίςχυςθσ. 

ΑΦΜ Δικαιοφχου τθσ 
Ενίςχυςθσ. 

     

     

 ε περίπτωςθ διαπίςτωςθσ ουςιωδϊν ανακριβειϊν (οι οποίεσ ενδζχεται να μεταβάλλουν το 
αποτζλεςμα τθσ αξιολόγθςθσ τθσ επενδυτικισ μου πρόταςθσ) ςτθ διλωςι μου μετά τθν ζνταξθ 
του ζργου το ζργο κα απενταχκεί και κα κλθκϊ να επιςτρζψω εντόκωσ τθ λθφκείςα δθμόςια 
χρθματοδότθςθ. 

Ημερομθνία:      ……….20…… 

                                                                                                     

Για  τθν επιχείρθςθ / υνεργαςία 

 

                                                                                                      -Ο- 

                                                                                      

Νόμιμοσ εκπρόςωποσ  

 (ςφραγίδα επιχείρθςθσ, ςτοιχεία Νόμιμου εκπροςϊπου, υπογραφι) 

 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτθ ι Αρχι ι θ Τπθρεςία του δθμόςιου τομζα, που 
απευκφνεται θ αίτθςθ. 
(2) Αναγράφεται ολογράφωσ.  
(3) «Όποιοσ εν γνϊςει του δθλϊνει ψευδι γεγονότα ι αρνείται ι αποκρφπτει τα αλθκινά με ζγγραφθ 
υπεφκυνθ διλωςθ του άρκρου 8 τιμωρείται με φυλάκιςθ τουλάχιςτον τριϊν μθνϊν. Εάν ο υπαίτιοσ 
αυτϊν των πράξεων ςκόπευε να προςπορίςει ςτον εαυτόν του ι ςε άλλον περιουςιακό όφελοσ 
βλάπτοντασ τρίτον ι ςκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάκειρξθ μζχρι 10 ετϊν. 


