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Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 4.1/4.3.1.1/01/09.2019
Α. Στοιχεία Δικαιούχου
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΙΤΗΤΗ:
ή
ΟΝΟΜΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ:
ΑΔΤ ή ΑΦΤ:
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ:

4.1/4.3.1.1/01/09.2019…………………….

Διενέργεια ελέγχου και καταγραφή τυχόν παραβάσεων που έχει κάνει ο Δικαιούχος σχετικά με την αλιεία,
αλλά και την υδατοκαλλιέργεια
ΝΑΙ

ΟΧΙ

1. Οποιαδήποτε παρατυπία στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλιείας
(ΕΤΑ) ή του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ).
2. Σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα ή παράπτωμα που θίγει τους κανόνες
της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής της ΕΕ, το οποίο μπορεί να διαπιστώσει με
οποιοδήποτε τρόπο η αρμόδια αρχή ή έχει καταδικαστεί για αδίκημα
σχετικό με την επαγγελματική του διαγωγή η οποία έχει ισχύ δεδικασμένου,
σύμφωνα με το άρθρο 10 του Καν. (ΕΕ) 508/2014 του ΕΤΘΑ και το σχετικό
κατ΄ εξουσιοδότηση Κανονισμό της ΕΕ. Συγκριμένα:
2.1 Σοβαρή παράβαση βάσει του άρθρου 42 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1005/2008 του Συμβουλίου (1) ή του άρθρου 90 παράγραφος 1 του
Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009.
2.2 Συμμετοχή στην εκμετάλλευση, τη διαχείριση ή την ιδιοκτησία
αλιευτικών σκαφών που περιλαμβάνονται στον κατάλογο σκαφών ΠΛΑ
αλιείας της Ένωσης, όπως ορίζεται στο άρθρο 40 παράγραφος 3 του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ.1005/2008 ή σκαφών που φέρουν τη σημαία
χωρών οι οποίες έχουν χαρακτηρισθεί ως μη συνεργαζόμενες τρίτες
χώρες κατά το άρθρο 33 του ίδιου Κανονισμού.
2.3 Σοβαρές παραβάσεις των κανόνων της ΚΑλΠ οι οποίες έχουν λάβει το
χαρακτηρισμό αυτό σε άλλες νομοθετικές πράξεις του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
2.4 Οποιοδήποτε από τα αδικήματα που ορίζονται στα άρθρα 3 και 4 της
οδηγίας 2008/99/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
(2), εφόσον η αίτηση αφορά στήριξη δυνάμει του κεφαλαίου ΙΙ για τη
Βιώσιμη Ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας του Κανονισμού (ΕΕ)
508/2014.
2.5 Ένοχος απάτης, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της σύμβασης σχετικά με την
προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
(1) στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλιείας (ΕΤΑ) ή του ΕΤΘΑ.
Τεκμηρίωση:
(Όπου απαιτείται επισυνάπτονται οποιαδήποτε έντυπα για πιστοποίηση των πιο πάνω ενεργειών)
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ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:
(Λειτουργός ΤΑΘΕ)
ΥΠΟΓΡΑΦΗ:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:
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