
 

 

 

 

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΛΙΕΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ  

Τι είναι το πρόγραμμα WWF CALL FOR GRANTS; 

Είναι ένα πρόγραμμα της WWF που έχει σαν σκοπό να βοηθήσει οικονομικά τους μικρούς αλιείς που θα 

καταθέσουν αιτήματα χρηματοδότησης στο ΕΤΘΑ.  

Για αυτό τον λόγο το πρόγραμμα θα: 

1. Δώσει σε κάθε αλιέα που θα καταθέσει πρόταση ένα αρχικό κεφάλαιο υπό τη μορφή επιχορήγησης 

(από 5.000 ευρώ έως 20.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). Αυτό το κεφάλαιο θα είναι ίσο 

με την ιδιωτική συμμετοχή που θα έχει ο ίδιος ο αλιέας στο συνολικό ποσό που θα λάβει εάν εγκριθεί 

η πρότασή του.   

Προσοχή: Τα χρήματα αυτά που θα λάβει θα πρέπει οπωσδήποτε να χρησιμοποιηθούν ως 

συγχρηματοδότηση στο αίτημα χρηματοδότησης από το ΕΤΘΑ και για κανένα άλλο σκοπό.  

2. Θα βοηθήσει τον αλιέα στην διαμόρφωση της ιδέας που έχει έτσι ώστε αυτή να αποτυπωθεί στην 

πρόταση που θα καταθέσει στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020 

(Ε.Π.Αλ.Θ. 2014-2020). 

Ποιοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση; 

Αλιείς μικρής παράκτιας αλιείας με σκάφη ολικού μήκους μικρότερου των 12 μέτρων που δε 

χρησιμοποιούν συρόμενα εργαλεία. 

Για ποιες δράσεις του Τοπικού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας του Δικτύου Νήσων Αττικής 

μπορούν να υποβληθούν προτάσεις; 

Προτάσεις μπορούν να υποβληθούν για τις εξής δράσεις: 

1. Ενεργειακή  απόδοση  και  μετριασμός  της  κλιματικής  αλλαγής 

2. Προστιθέμενη αξία, ποιότητα των προϊόντων και χρήση των ανεπιθύμητων   αλιευμάτων  

3. Υγεία και Ασφάλεια  

Προθεσμία υποβολής προτάσεων 

Η προθεσμία είναι μέχρι τις 15 Μαΐου 2021 στις 12:00 μ.μ και το μόνο που απαιτείται είναι να σταλούν 

η αίτηση και η υπεύθυνη δήλωση με email στο applications@wwfmedpo.org. 

Διευκρινήσεις 

1. Οι αλιείς θα πρέπει να δεσμευτούν ότι θα υποβάλουν στη συνέχεια πρόταση για χρηματοδότηση 

από το ΕΤΘΑ. 

2. Ακόμη και στην περίπτωση που δεν εγκριθεί η πρόταση ενός αλιέα για χρηματοδότηση από το 

Τοπικό Πρόγραμμα, η χρηματοδότηση από το WWF, θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να γίνουν 

κάποιες από τις αλλαγές ή/και εργασίες που είχαν δηλωθεί στη πρόταση. 

Για οποιαδήποτε απορία παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας. Είμαστε διαθέσιμοι να απαντήσουμε 

στις ερωτήσεις σας. 

                                                                              

 

 

 

Δ/νση: Φίλωνος 91, Τ.Κ.18535 

Τηλ: 2104120002 

Fax: 2104120006 

e-mail: info@atticalag.gr 

web: www.atticalag.gr 

            

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WWF CALL FOR GRANTS 

mailto:info@atticalag.gr
http://www.atticalag.gr/


 

 

 

 

 

 

ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΑΛΙΕΙΣ  

Ενεργειακή  

απόδοση  και  

μετριασμός  της  

κλιματικής  

αλλαγής 

 Σταθμίδες  υδροσυλλέκτη  και βολβοειδείς πλώρες  

 Μη τοξικά απορρυπαντικά όπως η επικάλυψη χαλκού, ώστε να μειώνεται η τριβή.  

 Μηχανισμός  κίνησης  πηδαλίου,  όπως  τα  συστήματα ελέγχου  του  μηχανισμού  

κίνησης  και  τα  πολλαπλά  πηδάλια   

 Δοκιμή  στις  δεξαμενές  για  τη  διαμόρφωση  βάσης  με  στόχο  τη  βελτίωση  της 

υδροδυναμικής. 

 Ενεργειακά αποδοτικές προπέλες συμπεριλαμβανομένων των κινητήριων αξόνων.  

 Καταλύτες, γεννήτριες  

 Εξοπλισμός παρακολούθησης συρόμενων εργαλείων και τροποποιήσεις σε συρόμενα 

εργαλεία 

 Βελτίωση  των  συστημάτων  ψύξης,  κατάψυξης  ή  μόνωσης  για  σκάφη κάτω των 

18 m.  

 Ανακύκλωση της θερμότητας εντός του σκάφους (ανάκτηση  και  

επαναχρησιμοποίηση  της  θερμότητας  σε  άλλες βοηθητικές εργασίες εντός 

του σκάφους) 

Προστιθέμενη 

αξία, ποιότητα 

των προϊόντων 

και χρήση των 

ανεπιθύμητων 

αλιευμάτων 

 Αποθηκευτικοί και ψυκτικοί χώροι (ενδεικτικά ψυκτικές μονάδες, παγομηχανές, 

καταψύκτες)  

 Καινούργια σύγχρονα  μηχανήματα και εξοπλισμός 

 Επεξεργασία  των  υπολειμμάτων  των  προϊόντων  αλιείας  και  των απορριπτόμενων 

ειδών αλιείας 

 Εγκαταστάσεις διάθεσης αποβλήτων πάνω στο σκάφος 

 Ανάπτυξη  χώρων  άμεσης  εμπορίας  για  την  πώληση  και  ενημέρωση  του  

καταναλωτή καθώς και για την ενθάρρυνση της κατανάλωσης συναφών 

προϊόντων 

Υγεία και 

Ασφάλεια 

 Υπηρεσίες τηλεϊατρικής  

 Σωστικά μέσα (ατομικοί ραδιοσημαντήρες εντοπισμού, σωσίβια γιλέκα, στολές 

επιβίωσης, μηχανισμοί απασφάλισης για υποβρυχια εμπόδια κ.α.), εξοπλισμός 

πυρασφάλειας, Κιβώτια πρώτων βοηθειών, Συσκευές έκτακτης ανάγκης 

 Τουαλέτες, μαγειρεία και αποθηκευτικοί χώροι για τρόφιμα 

 Συσκευές καθαρισμού νερού, αφαλατωτές, Δεξαμενές νερού 

 Υπόστεγα, κιγκλιδώματα ή και γενικά εργασίες επί του σκάφους όπως μονώσεις 

για το θόρυβο, θέρμανση ή ψύξη, εξαερισμός, βαφές κλπ  
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WWF CALL FOR GRANTS 

(ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ WWF ΓΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ) 
 

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 – ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 
 

1.1 Τίτλος πρότασης έργου 

 

 

 

 

 

 

1.2 Περιγραφή πρότασης έργου   

 

Περιγράψτε την πρόταση έργου (έως 500 λέξεις σε μία σελίδα). Οι προτάσεις έργου πρέπει να 

περιλαμβάνουν: 

- τις δράσεις για τη βιώσιμη αλιεία που θέλετε να υλοποιήσετε· 

- το είδος του αιτήματος χρηματοδότησης από το ΕΤΘΑ που θέλετε να συντάξετε (Ειδικοί 

στόχοι ΕΤΘΑ)1· 

- το ποσό του αρχικού κεφαλαίου που χρειάζεστε ως συγχρηματοδότηση για τη σύνταξη 

του αιτήματος χρηματοδότησης από το ΕΤΘΑ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Η πρόταση έργου και το αίτημα χρηματοδότησης από το ΕΤΘΑ αναφέρονται στους ειδικούς στόχους της Ενωσιακής 

προτεραιότητας 1 «Προώθηση της περιβαλλοντικά βιώσιμης, αποδοτικής ως προς τους πόρους, καινοτόμου, 

ανταγωνιστικής και βασιζόμενης στη γνώση αλιείας». 
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1.3  Στόχοι πρότασης έργου 

 

Στο παρακάτω πλαίσιο, αναφέρετε σαφώς τους στόχους της πρότασης έργου  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4  Οι αλιείς που επωφελούνται από την υλοποίηση αυτού του έργου  

 

  Πλήθος 

Αριθμός αλιέων που επωφελούνται από την υλοποίηση αυτού του 

έργου 
☐ 

 

 

1.5 Δραστηριότητες 

 

Στο παρακάτω πλαίσιο, περιγράψτε τις δραστηριότητες που πρέπει να διεξαχθούν και τα μέσα για 

την επίτευξή τους. 
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1.6 Η πρόταση έργου ευθυγραμμίζεται με το επιχειρησιακό πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Ταμείου 

Θάλασσας και Αλιείας της χώρας σας;  

 

Ναι  ☐  Όχι  ☐ 

 

 

1.7  Ποιους ειδικούς στόχους του ΕΤΘΑ αφορά η πρόταση έργου (συμπληρώστε το πλαίσιο/α) 

 

Ειδικοί στόχοι ΕΤΘΑ 

1 - Μείωση των επιπτώσεων της αλιείας στο θαλάσσιο περιβάλλον, όπως η 

αποφυγή και η μείωση, όσο το δυνατόν περισσότερο, των ανεπιθύμητων 

αλιευμάτων2. 

☐ 

2 - Προστασία και αποκατάσταση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας και των 

οικοσυστημάτων3. 
☐ 

3 - Διασφάλιση ισορροπίας μεταξύ της αλιευτικής ικανότητας και των 

διαθέσιμων αλιευτικών δυνατοτήτων, με εξαίρεση τις δραστηριότητες που 

στοχεύουν στην αύξηση της αλιευτικής προσπάθειας4.  

☐ 

4 - Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας των αλιευτικών 

επιχειρήσεων, όπως  των παράκτιων στόλων μικρής κλίμακας, και βελτίωση 

της ασφάλειας ή των συνθηκών εργασίας. 

☐ 

5 - Παροχή υποστήριξης για την ενίσχυση της τεχνολογικής ανάπτυξης και 

της καινοτομίας, όπως η αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, και της 

μεταφοράς γνώσης, με εξαίρεση τις δραστηριότητες που στοχεύουν στην 

αύξηση της αλιευτικής προσπάθειας5.  

☐ 

 
2 Άρθρα 37, 38, 39, 40 παράγραφος 1 στοιχείο α (IT, ΙΣΠ), 43 παράγραφος 2 του ΕΤΘΑ 

3 Άρθρα 40 παράγραφος 1 στοιχεία β)-η) του ΕΤΘΑ. 

4 Άρθρα 34, 36 (KP, IT, ΙΣΠ) του ΕΤΘΑ 

5 Άρθρα 26, 28, 41 παράγραφος 1 στοιχεία α, β, γ, 41 παράγραφος 2. 
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6 - Ανάπτυξη επαγγελματικής κατάρτισης, νέων επαγγελματικών δεξιοτήτων 

και δια βίου μάθησης. 
☐ 

 

1.8 Τι είδους δράσεις προστασίας του περιβάλλοντος προτείνετε να υλοποιήσετε; 

 

Δράσεις προστασίας του 

περιβάλλοντος 
Περιγραφή 

Αύξηση της επιλεκτικότητας 

της αλιείας 
☐  

Μείωση της αλιευτικής 

προσπάθειας 
☐ 

 

 

 

 

Μείωση των επιπτώσεων σε 

μη στοχευόμενα είδη και 

οικότοπους 

☐ 

 

 

 

Δημιουργία ζωνών 

απαγόρευσης 
☐ 

 

 

 

 

Μείωση των εκπομπών 

αερίων του θερμοκηπίου 
☐ 

 

 

 

Ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας 
☐ 

 

 

 

Ενεργειακή απόδοση ☐ 

 

 

 

 

 

1.9 Οικονομικά στοιχεία που θα ήθελε να αναπτύξει ο αιτών σχετικά με το αίτημα 

χρηματοδότησης από το ΕΤΘΑ:  

 

Συνολικό αιτούμενο ποσό 

από το ΕΤΘΑ 

€  

 

Αιτούμενο ποσό από το 

ΕΤΘΑ ως 

συγχρηματοδότηση 

€  

 

Συγχρηματοδότηση ως 

ποσοστό επί του συνόλου 

 

 

 

1.10 Σύνταξη του αιτήματος χρηματοδότησης από το ΕΤΘΑ 

 

Το αίτημα χρηματοδότησης από το ΕΤΘΑ έχει ήδη συνταχθεί;  

 

Ναι  ☐  Όχι  ☐ 

 

Εάν ναι, ποιο τμήμα του αιτήματος προς το ΕΤΘΑ έχει ολοκληρωθεί; 
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Τεχνικό τμήμα  ☐  Οικονομικό τμήμα  ☐  

 

 

Ημερομηνία κατά την οποία 

το αίτημα χρηματοδότησης 

από το ΕΤΘΑ θα υποβληθεί 

στις εθνικές αρχές (η/μ/έ) 

 

Διάρκεια 

αιτήματος 

χρηματοδότηση

ς από το ΕΤΘΑ 

(μήνες) 

 

 

1.11 Άλλες πηγές χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας  

 

Έχετε ζητήσει υποστήριξη από οποιαδήποτε άλλη πηγή χρηματοδότησης (μεταξύ άλλων από το 

ΕΓΤΑΑ, το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ, το Ταμείο Συνοχής, LIFE...) για αυτή την πρόταση έργου;  

 

Ναι  ☐  Όχι  ☐ 

 

Εάν Ναι, να υποβληθούν αναλυτικά στοιχεία (οικείο μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής, ποσό που 

ζητήθηκε, ποσό που χορηγήθηκε κ.λπ.): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.12 Υποστήριξη για το Έντυπο αίτησης 

 

Λάβατε υποστήριξη για την προετοιμασία του εν λόγω Εντύπου αίτησης; 

Ναι  ☐  Όχι  ☐ 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 2 – Ο ΑΙΤΩΝ 
 

2.1 Στοιχεία του αιτούντος 

 

Ονοματεπώνυμο αιτούντος: 

 

 

 

Επωνυμία αιτούντος 

οργανισμού (κατά 

περίπτωση): 

 

 

 

 

 

 

Καθεστώς 

απασχόλησης (για 

φυσικά πρόσωπα): 

 

☐ Εργαζόμενος 

 

☐ 

Αυτοαπασχολούμενο

ς  
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☐ Άλλο (Διευκρινίστε):   

ΑΦΜ (εφόσον 

υφίσταται): 

 
 

   

Ταχυδρομική 

διεύθυνση: 

  

 

 

 

 

 

Ταχυδρομικός 

κώδικας: 

 
 

Χώρα:   

Αρ. τηλεφώνου:   

Διεύθυνση 

ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου (εάν 

υπάρχει): 

 

 

Διεύθυνση 

ιστότοπου (εάν 

υπάρχει): 

 

 

 

 

2.2  Πρόσθετες πληροφορίες για τον αιτούντα 

 

Ημερομηνία γέννησης του 

αιτούντος: 
 

  

Αριθμός ετών λειτουργίας 

του συγκεκριμένου 

σκάφους/ών και των 

σχετικών αλιευτικών 

δραστηριοτήτων του (κατά 

περίπτωση) 

 

Είχατε υποστήριξη στη 

διαδικασία υποβολής 

αιτήματος προς το ΕΤΘΑ 

(π.χ. από βοηθό τεχνικής 

υποστήριξης) από κάποιον 

που μπορεί να σας βοηθήσει 

να υποβάλετε αίτημα 

χρηματοδότησης από το 

ΕΘΤΑ; 

 

 

 

Ναι  ☐  Όχι  ☐ 

 

 

 

Έχετε υποβάλει αίτημα 

χρηματοδότησης από το 

ΕΤΘΑ στις αρμόδιες εθνικές 

αρχές;  

 

Εάν ναι,  

 

Ναι  ☐  Όχι  ☐ 

 

 

Διευκρινίστε: 
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Πόσα αιτήματα 

χρηματοδότησης υποβάλατε 

και πότε; 

 

__________________________________________________________ 

 

 

2.3 Στοιχεία για το αλιευτικό σκάφος  

 

Είστε ο ιδιοκτήτης του αλιευτικού σκάφους;   

 

Ναι  ☐  Όχι     ☐ 

 

Εάν Όχι, ο ιδιοκτήτης πρέπει να συμπληρώσει μια δήλωση με την οποία εξουσιοδοτεί τον αιτούντα 

να υποβάλει το έντυπο αίτησης εκ μέρους του/της. Η δήλωση πρέπει να υποβληθεί στο WWF σε 

περίπτωση που επιλεγεί η αίτησή σας. 

 

 

Υπάρχουν πολλοί ιδιοκτήτες του αλιευτικού σκάφους; 

 

Ναι  ☐  Όχι  ☐ 

 

Εάν Ναι, οι συνιδιοκτήτες πρέπει να συμπληρώσουν μια δήλωση με την οποία εξουσιοδοτούν τον 

αιτούντα να υποβάλει το έντυπο αίτησης εκ μέρους τους. Η δήλωση πρέπει να υποβληθεί στο 

WWF σε περίπτωση που επιλεγεί η αίτησή σας. 

 

  

2.4 Στοιχεία για τους εταίρους 

 

Έχετε οργανισμούς εταίρους;  

 

Ναι  ☐  Όχι     ☐ 

 

Εάν Ναι, διευκρινίστε ποιον:  

 

Ένωση αλιείας ☐ 

ΜΚΟ  ☐  

Ομάδα τοπικής δράσης της αλιείας (FLAG)  ☐  

Θαλάσσια προστατευόμενη περιοχή ☐  

Άλλο (π.χ. διαχείριση τόπων Natura 2000) ☐  

Διευκρινίστε: ___________________________________________________________________________ 

 

 

Συμπληρώστε τα στοιχεία του οργανισμού/ών: 

 

Επωνυμία οργανισμού/ών___________________________________________________________________  
 

 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
 

Τηρώ τα πρότυπα και τις συμφωνίες σχετικά την εμπιστευτικότητα (GDPR, Γενικός 

Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων - Κανονισμός ΕΕ 2016/679 και σύμφωνα με 

τον ιταλικό νόμο D.lgs. 196/2003), περιλαμβανομένης, μεταξύ άλλων, της ανταλλαγής 

ευαίσθητων επιχειρηματικών πληροφοριών και τυχόν απαιτήσεων προσωπικών 

δεδομένων, καθώς και της συμμόρφωσης με οποιαδήποτε ισχύουσα νομοθεσία για την 

προστασία δεδομένων. 
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Συμφωνώ επίσης για τη χρήση των δεδομένων μου από το WWF για την επεξεργασία της 

αίτησης επιχορήγησης και της εξέλιξής της.  

 

 

Συμφωνώ με τα ανωτέρω  ☐ 
 

 

________________________________  

Αιτών (Ονοµατεπώνυµο µε κεφαλαία γράµµατα)      
 

 

 

 

 

Ημερομηνία ____________________________ 
 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 4 – ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 

Επιλέξιμες θα θεωρούνται μόνο οι αιτήσεις που υποβάλλονται με το παρόν έντυπο αίτησης. 

 

Επιπλέον, για να θεωρηθούν πλήρεις οι αιτήσεις, προσθέστε τα ακόλουθα έγγραφα: 

 

● Υπεύθυνη δήλωση (υποχρεωτικό) που μπορείτε να βρείτε εδώ·  

● Αντίγραφο εγγράφου ταυτότητας (υποχρεωτικό).  

● Τυχόν πληροφορίες ή έγγραφα που θέλετε να κοινοποιήσετε σχετικά με προηγούμενο 

αίτημα προς το ΕΤΘΑ που έχετε ήδη υποβάλει στις Εθνικές Αρχές στο παρελθόν ή άλλες 

πληροφορίες που θα μπορούσαν να ενισχύσουν την πρότασή σας και να αυξήσουν την 

πιθανότητα επιλογής της (προαιρετικό). 

 

Η αίτηση και η υπεύθυνη δήλωση πρέπει να αποσταλούν με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

στη διεύθυνση applications@wwfmedpo.org, έως τις 15 Μαΐου 2021 στις 12:00 μ.μ.το αργότερο. 

Τα έγγραφα που θα παραληφθούν μετά τις 12:00 μ.μ. της 15 Μαΐου 2021 δεν θα ληφθούν υπόψη. 

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με τη διαδικασία και την πρόσκληση ή τυχόν 

παράπονα, μπορείτε να γράψετε στη διεύθυνση applications@wwfmedpo.org ή να καλέσετε στο 

+39 345 889 21 26. 

  

https://wwfeu.awsassets.panda.org/downloads/wwf_grantcall_declaration_el.docx
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WWF CALL FOR GRANTS 

(ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ WWF ΓΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ) 
 

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ  
 

Το παρόν έντυπο υπεύθυνης δήλωσης χρησιμοποιείται για να καθοριστεί εάν είστε ή δεν 

είστε επιλέξιμος φορέας για τo WWF CALL FOR GRANTS.  Το παρόν έντυπο δήλωσης 

χρησιμοποιείται για να διαπιστωθεί εάν είστε/δεν είστε επιλέξιμος φορέας για την 

πρόσκληση επιχορήγησης του WWF και πρέπει να συμπληρωθεί πλήρως. 

Η παρούσα υπεύθυνη δήλωση βασίζεται στα κριτήρια επιλεξιμότητας του Ευρωπαϊκού 

Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) και στα Πρότυπα δικτύου του WWF, τους κώδικες 

δεοντολογίας και τις πολιτικές που σχετίζονται με την τήρηση, τη διασφάλιση και το 

καθήκον μέριμνας του WWF. 

 

Διαβάστε προσεκτικά και απαντήστε στις ακόλουθες ερωτήσεις επιλέγοντας ΝΑΙ/ΟΧΙ: 

 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ  ΝΑΙ  ΟΧΙ 

1 Έχετε έγκυρη άδεια αλιευτικού σκάφους;   

2 Έχετε έγκυρο πιστοποιητικό χώρας νηολογήσεως;   

3 Έχετε διαπράξει, ως αλιέας, σοβαρή παράβαση σύμφωνα με το 

άρθρο 42 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 του Συμβουλίου ή το 

άρθρο 90 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του 

Συμβουλίου; 

  

4 Έχετε συμμετάσχει, ως αλιέας, στη λειτουργία, τη διαχείριση ή την 

ιδιοκτησία αλιευτικών σκαφών που περιλαμβάνονται στον κατάλογο 

σκαφών παράνομης, λαθραίας και αρρύθμιστης (ΠΛΑ) αλιείας της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως ορίζεται στο άρθρο 40 παράγραφος του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 του Συμβουλίου, ή σκαφών με 

σημαία κρατών που χαρακτηρίζονται ως μη συνεργάσιμα τρίτα κράτη 

όπως ορίζεται στο άρθρο 33 του παρόντος κανονισμού; 

  

5 Έχετε διαπράξει, ως αλιέας, σοβαρή παράβαση των κανόνων της 

κοινής αλιευτικής πολιτικής οι οποίες έχουν λάβει τον χαρακτηρισμό 

αυτό σε άλλες νομοθετικές πράξεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου; 

  

6 Έχετε διαπράξει, ως αλιέας,οποιοδήποτε από τα αδικήματα που 

ορίζονται στα άρθρα 3 και 4 της οδηγίας 2008/99/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
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Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου , εφόσον η αίτηση αφορά στήριξη 

δυνάμει του κεφαλαίου ΙΙ του τίτλου V του παρόντος κανονισμού; 

7 Γνωρίζετε ότι θα συνεχίσετε να συμμορφώνεστε με τους όρους που 

αναφέρονται στα στοιχεία 3,4,5,6 καθ’ όλη τη διάρκεια της 

υλοποίησης του έργου του ΕΤΘΑ και για περίοδο πέντε ετών μετά την 

τελική πληρωμή από το ΕΤΘΑ; 

  

8 Έχετε διαπράξει απάτη, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της σύμβασης 

σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου 

Θάλασσας και Αλιείας; 

  

9 Συμφωνείτε να συμμορφώνεστε πλήρως με κάθε εφαρμοστέο νόμο 

σχετικά με τη διαφθορά, την απάτη ή άλλη πρακτική κατά της 

διαφθοράς (π.χ., κατά περίπτωση, πράξεις διαφθοράς, πράξεις 

σύγχρονης δουλείας ή πράξεις εισαγόμενης διαφθοράς), και με όμοια 

νομοθεσία στις σχετικές δικαιοδοσίες της χώρας σας. 

  

10 Θα επιδείξετε ακεραιότητα στη χρήση της ληφθείσας επιχορήγησης, 

όπως να λαμβάνετε κατάλληλα μέτρα για την πρόληψη, τον 

εντοπισμό και την αντιμετώπιση ζητημάτων παράνομης χρήσης ή 

άλλων παράνομων πράξεων· αυτό συνεπάγεται την εφαρμογή 

κατάλληλων πολιτικών και διαδικασιών και τη διασφάλιση ότι οι 

εργαζόμενοι, οι υπεργολάβοι ή τρίτοι επιδεικνύουν τη δέουσα 

ακεραιότητα; 

  

11 Δηλώνετε ότι συμμορφώνεστε με τις ισχύουσες πολιτικές που 

αφορούν τον σεβασμό και τη διαφύλαξη των εργαζομένων, κατά 

περίπτωση, για την πρόληψη και την αντιμετώπιση διακρίσεων, 

παρενόχλησης, κατάχρησης εξουσίας και ανισότητας μεταξύ των 

φύλων στον χώρο εργασίας σας; 

  

12 Συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με όλες τις ισχύουσες πολιτικές που 

αφορούν τα δικαιώματα του εργατικού δυναμικού στην υγεία, την 

ασφάλεια, τους δίκαιους μισθούς και τα επιδόματα, τις ώρες 

εργασίας, το δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι και των συλλογικών 

διαπραγματεύσεων, τη μη ύπαρξη διακρίσεων, σκληρής μεταχείρισης 

και καταναγκαστικής εργασίας, και τον σεβασμό των εργασιακών 

περιορισμών που σχετίζονται με παιδιά σύμφωνα με τους ισχύοντες 

τοπικούς νόμους ή/και τους κανόνες εργασίας των διεθνών 

οργανώσεων εργασίας, όποιο υπερισχύει; 

  

13 Συμφωνείτε να τηρείτε τα πρότυπα και τις συμφωνίες σχετικά την 

εμπιστευτικότητα, περιλαμβανομένης, μεταξύ άλλων, της ανταλλαγής 

ευαίσθητων επιχειρηματικών πληροφοριών και τυχόν απαιτήσεων 

προσωπικών δεδομένων, καθώς και της συμμόρφωσης με 

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32014R0508#ntr22-L_2014149EN.01000101-E0022
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οποιαδήποτε ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία δεδομένων; 

 

14 Εσείς ή οργανισμός σας δεσμεύεστε να συμμορφώνεστε με τα 

κριτήρια επιλεξιμότητας που ορίζονται στο CALL FOR GRANTS για τη 

συνολική διάρκεια του έργου; 

  

15 Εσείς ή οργανισμός σας δεσμεύεστε να συμμετέχετε στην υλοποίηση 

του έργου; 

  

16 Βεβαιώνετε ότι έχετε σταθερούς και επαρκείς πόρους χρηματοδότησης 

για να διατηρήσετε τη δραστηριότητά σας καθ’ όλη τη διάρκεια 

υλοποίησης του έργου και να παρέχετε οποιαδήποτε αντίστοιχη 

χρηματοδότηση απαιτείται; 

  

17 Αναγνωρίζετε ότι είστε πλήρως υπεύθυνοι για τους συνδεόμενους 

τρίτους που συμμετέχουν στην υλοποίηση του έργου; 

  

 

18 Επιβεβαιώνετε ότι ΔΕΝ τελείτε υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική 

διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, παύση δραστηριοτήτων ή άλλες 

παρόμοιες διαδικασίες; 

  

19 Επιβεβαιώνετε ότι ΔΕΝ αθετείτε την υποχρέωση καταβολής εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης ή φόρων; 

  

20 Επιβεβαιώνετε ότι ΔΕΝ έχετε διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό 

παράπτωμα6 και ΔΕΝ ΕΜΠΛΕΚΕΣΤΕ σε εγκληματική οργάνωση, 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, εγκλήματα 

συνδεόμενα με την τρομοκρατία (συμπεριλαμβανομένης της 

χρηματοδότησης της τρομοκρατίας) ή εμπορία ανθρώπων; 

  

21 Ο οργανισμός σας δημιουργήθηκε υπαγόμενος σε διαφορετική 

δικαιοδοσία με σκοπό την καταστρατήγηση φορολογικών, 

κοινωνικών ή τυχόν άλλων νομικών υποχρεώσεων στη χώρα 

προέλευσης (συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας άλλης 

οντότητας με παρόμοιο σκοπό); 

  

22 Επιβεβαιώνετε ότι εσείς ή ο οργανισμός σας ΔΕΝ ανήκετε στο WWF 

και επομένως δεν έχετε σύγκρουση συμφερόντων σε σχέση με αυτή 

την επιχορήγηση και θα ενημερώσετε, χωρίς καθυστέρηση, σχετικά με 

κάθε κατάσταση δυνάμενη να οδηγήσει σε σύγκρουση 

συμφερόντων; 

  

23 Γνωρίζετε ότι οι ψευδείς δηλώσεις μπορεί να οδηγήσουν στην 

απόρριψη της επιχορήγησης; 

  

 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος: 

 
6 Μεταξύ των επαγγελματικών παραπτωμάτων συγκαταλέγονται: παραβίαση δεοντολογικών προτύπων του 

επαγγελματικού κλάδου, επιζήμια συμπεριφορά που έχει αντίκτυπο στην επαγγελματική αξιοπιστία, ψευδείς 

δηλώσεις/διαστρέβλωση πληροφοριών, συμμετοχή σε σύμπραξη ή άλλη συμφωνία στρέβλωσης του ανταγωνισμού, 

παραβίαση δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας (ΔΔΙ), απόπειρα επηρεασμού διαδικασιών λήψης αποφάσεων ή 

απόσπασης εμπιστευτικών πληροφοριών από δημόσιες αρχές με στόχο την απόκτηση πλεονεκτήματος. 
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 για φυσικά πρόσωπα: εν ονόματί μου 

ή 

 για νομικά πρόσωπα7: που εκπροσωπούν την ακόλουθη οντότητα: 

[εισαγάγετε το πλήρες επίσημο όνομα] 

[εισαγάγετε την πλήρη επίσημη διεύθυνση] 

[εισαγάγετε αριθ. μητρώου ΦΠΑ] 

με το παρόν βεβαιώνεται  

ότι οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτή την υπεύθυνη δήλωση και στο έντυπο 

αίτησης του έργου [εισαγάγετε τον τίτλο του έργου] είναι αληθείς και πλήρεις. 

 

Ημερομηνία _______________________________ 

 

Αιτών (Ονοµατεπώνυµο µε κεφαλαία γράµµατα)_______________________________________ 

 

  

 
7  Αυτό περιλαμβάνει «οντότητες χωρίς νομική προσωπικότητα» σύμφωνα με το άρθρο 197 παράγραφος 2 του 

κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Ιουλίου 2018 σχετικά με 

τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των 

κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, 

(ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση 

του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 («Δημοσιονομικός κανονισμός της ΕΕ») (ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1.). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32018R1046&qid=1535046024012

