
 

 

  

 

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)

: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (Διεύθυνση Υποστήριξης Δράσεων Έρευνας και Καινοτομίας) 

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: 

1. Οι δαπάνες του έργου παρακολουθούνται λογιστικά σε ξεχωριστό λογαριασμό ανά κατηγορία δαπάνης και είναι εις     

    γνώση του υπογράφοντα (νόμιμου εκπροσώπου της επιχείρησης) ότι όσες από αυτές δεν έχουν καταχωρηθεί στο  

    λογαριασμό αυτό θα κριθούν ως μη επιλέξιμες. 

2. Οι δαπάνες χρήσης εξοπλισμού και οργάνων εργαστηριακής υποδομής, για όσο διάστημα χρησιμοποιούνται, αφορούν  

    αποκλειστικά ερευνητικούς σκοπούς. 

3. Τα υποβαλλόμενα αντίγραφα είναι ακριβή αντίγραφα των πρωτότυπων παραστατικών. 

4. Τα πρωτότυπα είναι πάντα στη διάθεση της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας. 

5. Τα παραστατικά τα οποία προσκομίζονται αντιστοιχούν σε αποκλειστικά αυτοχρηματοδοτούμενο/α έργο/α, τα οποία δεν  

    έχουν χρηματοδοτηθεί στο σύνολό τους ή μερικώς από οποιονδήποτε άλλο εθνικό, ευρωπαϊκό ή διεθνή φορέα.   

6. Η μισθοδοσία (Κατηγορία Δαπάνης 1-Έμμισθο Προσωπικό) την οποία έχει προσκομίσει η επιχείρηση υπόψη του  

    οργάνου ελέγχου προς πιστοποίηση δεν περιλαμβάνει δαπάνες που αφορούν ανώφελες υπερβολικές ή υπέρμετρες  

    δαπάνες, δαπάνες ψυχαγωγίας, δαπάνες διαφήμισης, δαπάνες διανομής και προώθησης προϊόντων ή εμπορικών  

    δραστηριοτήτων, δαπάνες εκπαίδευσης προσωπικού, δαπάνες υπερωριών και αποζημιώσεων. 

7. Οι παρακρατηθέντες φόροι των μελών της εγκεκριμένης ομάδας έργου/έργων επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας  

    έχουν αποδοθεί για το χρονικό διάστημα το οποίο εξετάζεται (φορολογικό έτος 2020), στο σύνολό τους στην αρμόδια  

    φορολογική αρχή (Δ.Ο.Υ.).       

(4) 
Ημερομηνία: ……/……/2021 

 
Ο – Η Δηλών/ούσα 

 
 

(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.  


