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Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Θάλαςςα» 2014-2020 
 

Μζτρο 1.19: Προςταςία και αποκατάςταςθ τθσ καλάςςιασ βιοποικιλότθτασ - 
υςτιματα για τθν αποηθμίωςθ των ηθμιών που προκαλοφνται ςτα αλιεφματα 

από προςτατευόμενα κθλαςτικά και πτθνά – ΑΡΘΡΟ 40.1θ 
 
 

χζδιο Χορθγιών για τθν αποηθμίωςθ των ηθμιών που 
προκαλοφνται ςτα αλιεφματα από προςτατευόμενα κθλαςτικά 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 2: ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ         ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ 

 
 

ΣΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΙΩΝ ΕΡΕΤΝΩΝ – 
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 
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1θ Πρόςκλθςθ Τποβολισ Προτάςεων  
03/1.4/1.19/01/09.2016 

 

ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ:  
 
 

 

ΑΔΣ:  
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 
 

 

 

Στα πλαίςια του «Σχεδίου Χορηγιών για την αποζημίωςη των ζημιών που προκαλοφνται ςτα αλιεφματα 

από προςτατευόμενα θηλαςτικά» δηλώνω υπεφθυνα και δεςμεφομαι για τα ακόλουθα. 

1. Δεν ζχω διαπράξει οποιαδιποτε παρατυπία ςτο πλαίςιο του Ευρωπαϊκοφ Σαμείου Αλιείασ (ΕΣΑ) ι του 

Ευρωπαϊκοφ Σαμείου Θάλαςςασ και Αλιείασ (ΕΣΘΑ). 

2. Δεν ζχω διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα ι παράπτωμα που κίγει τουσ κανόνεσ τθσ Κοινισ 

Αλιευτικισ Πολιτικισ τθσ ΕΕ, το οποίο μπορεί να διαπιςτϊςει με οποιοδιποτε τρόπο θ αρμόδια αρχι ι 

ζχω καταδικαςτεί  για αδίκθμα ςχετικό με τθν επαγγελματικι μου διαγωγι θ οποία ζχει ιςχφ 

δεδικαςμζνου, ςφμφωνα με το άρκρο 10 του Καν. (ΕΕ) 508/2014 του ΕΣΘΑ και το ςχετικό κατϋ 

εξουςιοδότθςθ Κανονιςμό τθσ ΕΕ. υγκεκριμζνα: 

2.1 Δεν ζχω διαπράξει ςοβαρι παράβαςθ βάςει του άρκρου 42 του κανονιςμοφ (ΕΚ) αρικ. 1005/2008 

του υμβουλίου ( 1 ) ι του άρκρου 90 παράγραφοσ 1 του κανονιςμοφ (ΕΚ) αρικ. 1224/2009. 

2.2 Δεν ζχω ςυμμετάςχει ςτθν εκμετάλλευςθ, τθ διαχείριςθ ι τθν ιδιοκτθςία αλιευτικϊν ςκαφϊν που 

περιλαμβάνονται ςτον κατάλογο ςκαφϊν ΠΛΑ αλιείασ τθσ Ζνωςθσ, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 40 

παράγραφοσ 3 του κανονιςμοφ (ΕΚ) αρικ.1005/2008 ι ςκαφϊν που φζρουν τθ ςθμαία χωρϊν οι 

οποίεσ ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ μθ ςυνεργαηόμενεσ τρίτεσ χϊρεσ κατά το άρκρο 33 του ίδιου 

Κανονιςμοφ. 

2.3 Δεν ζχω διαπράξει ςοβαρζσ παραβάςεισ των κανόνων τθσ ΚΑλΠ οι οποίεσ ζχουν λάβει το 

χαρακτθριςμό αυτό ςε άλλεσ νομοκετικζσ πράξεισ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 

υμβουλίου. 

2.4 Δεν ζχω διαπράξει οποιοδιποτε από τα αδικιματα που ορίηονται ςτα άρκρα 3 και 4 τθσ οδθγίασ 

2008/99/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου (2), εφόςον θ αίτθςθ αφορά ςτιριξθ 

δυνάμει του κεφαλαίου ΙΙ για τθ Βιϊςιμθ Ανάπτυξθ τθσ υδατοκαλλιζργειασ του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 

508/2014. 

2.5 Δεν ζχω κρικεί από τθν αρμόδια αρχι ζνοχοσ απάτθσ, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1 τθσ ςφμβαςθσ 

ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (1) ςτο 

πλαίςιο του Ευρωπαϊκοφ Σαμείου Αλιείασ (ΕΣΑ) ι του ΕΣΘΑ.1 

3. Θα τθρϊ τθν εκνικι και ενωςιακι νομοκεςία για το περιβάλλον, τθν ιςότθτα των ευκαιριϊν μεταξφ 

ανδρϊν και γυναικϊν και τθ μθ διάκριςθ. 

4. Θα τθρϊ όλεσ τισ πρόνοιεσ του χεδίου και του Οδθγοφ Εφαρμογισ του. 

                                                 
1
 Ο αποκλειςμόσ ςε αυτι τθν περίπτωςθ γίνεται για κακοριςμζνθ χρονικι περίοδο που κακορίηεται από τθν Ε. 

Επιτροπι με κατ΄ εξουςιοδότθςθ Κανονιςμό (άρκρο 10.4 του Καν. (ΕΕ) 508/2014 του ΕΤΘΑ) 
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5. Δεν μου ζχει καταβλθκεί χρθματοδότθςθ ςτα πλαίςια άλλου χρθματοδοτοφμενου προγράμματοσ για το 

ίδιο ζργο. 

6. ε περίπτωςθ που μου ηθτθκοφν, από το ΣΑΘΕ, οποιεςδιποτε πρόςκετεσ πλθροφορίεσ οι οποίεσ 

δφναται να κεωρθκοφν εφλογα αναγκαίεσ για τθν αξιολόγθςθ ι/και τθν ζγκριςθ τθσ Πρόταςθσ μου, 

πρόκυμα κα ανταποκρικϊ, υποβάλλοντασ αυτζσ, ςε οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ. 

7. Οι πλθροφορίεσ και τα ςτοιχεία που αναφζρονται ςτο ζντυπο αυτό είναι πλιρθ, ακριβι και αλθκι και 

γνωρίηω ότι τυχόν ψευδισ διλωςθ κα ςυνεπάγεται τθν άμεςθ απόρριψθ τθσ αίτθςθσ μου και ότι κα 

ςτερθκϊ του δικαιϊματοσ υποβολισ άλλθσ αίτθςθσ. Επίςθσ, ανάλογα με τθν περίπτωςθ, είναι δυνατόν 

να λθφκοφν και πρόςκετα μζτρα εναντίον μου. Για το ςκοπό αυτό αποδζχομαι τθν επιβεβαίωςθ των 

ςτοιχείων που δθλϊνω ςτα ζντυπα υποβολισ τθσ πρόταςθσ μου. 

8. Με τθν υπογραφι μου ςτο παρόν Ζντυπο αναγνωρίηω το δικαίωμα του Σμιματοσ Αλιείασ και Θαλαςςίων 

Ερευνϊν να προβεί ανά πάςα ςτιγμι ςε τροποποιιςεισ, ςυμπλθρϊςεισ ι αλλαγζσ ςτο χζδιο που κα 

εγκρίνει θ Διαχειριςτικι Αρχι (Γενικι Διεφκυνςθ Ευρωπαϊκϊν Προγραμμάτων, υντονιςμοφ και 

Ανάπτυξθσ) του Επιχειρθςιακοφ Προγράμματοσ Θάλαςςα 2014-2020. 

 

ΤΠΟΓΡΑΦΗ: 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


