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ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΑΜΕΙΟ
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΑΠΟ
ΡΥΠΑΝΣΗ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

«Παροχή αποζημίωσης για
ζημίες από πετρελαϊκή ρύπανση
που οφείλονται σε διαρροές
έμμονων πετρελαιοειδών από
πετρελαιοφόρα».

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ ΙΙ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ
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Γραφείο Υποβολής Απαιτήσεων
Οδός Σκουζέ 26, 4ος όροφος
Πειραιάς 18536,
Ελλάδα
Τηλέφωνο/φαξ: +30 210 4282334
Email: cso@iopcfundsclaims.org

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ
Συμπληρώνεται από το ΓΥΑ

Οικονομικές ζημίες - - Τομείς αλιείας, θαλασσοκαλλιέργειας και
επεξεργασίας ιχθύων
Προσωπικά στοιχεία/στοιχεία επιχείρησης

AGIA ZONI II Incident

Όνομα και επίθετο
Ημερομηνία γέννησης
Ταχυδρομική διεύθυνση
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Aριθμός τηλεφώνου
Όνομα εταιρείας (κατά περίπτωση)
Αριθμός φορολογικού μητρώου/Αριθμός
Εμπορικού Μητρώου (κατά περίπτωση)
Μέλος συνεταιρισμού/ένωσης αλιείας
(κατά περίπτωση)

Στοιχεία απαίτησης (παρέχετε αποδεικτικά στοιχεία για να υποστηρίξετε την απαίτησή σας όπως περιγράφεται παρακάτω)
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΣΤΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΦΥΛΛΑ ΕΑΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
Σύντομη περιγραφή του τύπου
επιχείρησης, π.χ. αλιεία, συλλογή,
επεξεργασία, πώληση (διευκρινίστε).
Όνομα αλιευτικού σκάφους και αριθμός
άδειας/εγγραφής
Περιγράψτε το καθεστώς ιδιοκτησίας
της επιχείρησής σας (δηλαδή ενιαία
ιδιοκτησία, εταιρική σχέση, κ.λ.π.). Εάν
δεν είσαστε ο ιδιοκτήτης, περιγράψτε τη
σχέση σας με την επιχείρηση
Η επιχείρηση υπόκειται σε ποσοστώσεις;
(Παρέχετε λεπτομέρειες)
Τοποθεσία βάσης λειτουργιών
Λεπτομέρειες των αλιευμάτων που
αλιεύονται/παράγονται /συλλέγονται
συνήθως (παρέχετε αποδεικτικά
στοιχεία)
Ποσότητα ή βάρος αλιευμάτων που
πωλείται συνήθως
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Στοιχεία απαίτησης (συνεχίζεται)
Χρονική περίοδος που θεωρείτε ότι η
οικονομική απώλειά σας είχε άρχισε και
τερματίστηκε
Αναμενόμενο και πραγματοποιθέν
εισόδημα που δημιουργήθηκε κατά
τη διάρκεια της περιόδου απώλειας
σε σύγκριση με το εισόδημα που
εισπράχθηκε τα προηγούμενα ΤΡΙΑ έτη
Ποσό απαίτησης και μέθοδος
υπολογισμού των ζημιών, με
λεπτομέρειες σχετικά με τις εμπορικές
και οικονομικές επιπτώσεις στην
επιχείρησή σας
Είναι οι ζημίες που αναφέρονται στην
παρούσα απαίτηση εν όλω ή εν μέρει
ασφαλισμένες; Εάν ναι, παρέχετε πλήρη
στοιχεία της ασφάλειας
Έχετε λάβει οποιαδήποτε αποζημίωση σε
σχέση με αυτό το περιστατικό; Εάν ναι,
παρέχετε πλήρη στοιχεία
Οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που
θεωρείτε ότι είναι χρήσιμη για την
υποστήριξη της απαίτησης σας

Δήλωση
Η απαίτησή μου είναι, κατά την καλύτερη γνώση και πίστη μου, μια αληθής και ακριβής απεικόνιση της πραγματικής
μου απώλειας. Περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με όλα τα οικονομικά ή υλικά κέρδη που έλαβα, μεταξύ άλλων από
δραστηριότητες καθαρισμού και οργανώσεις βοήθειας ή κρατικά κεφάλαια, κατά τη διάρκεια της περιόδου για τη οποία
υποβάλω την απαίτηση.
Όροι και Προϋποθέσεις
Υπογράφοντας τη δήλωση, οι αιτούντες θεωρείται ότι συμφώνησαν να γνωστοποιηθούν οι πληροφορίες που περιέχονται στο
έντυπο της απαίτησης και κάθε αποδεικτικό στοιχείο υποστήριξης προς τους εμπλεκόμενους φορείς σχετικά με την καταβολή
αποζημίωσης (συμπεριλαμβανομένου του ασφαλιστή του πλοιοκτήτη, του Ταμείου 1992, των εμπειρογνωμόνων τους και των
ελληνικών δικαστηρίων).
Η υποβολή της αίτησής σας για αποζημίωση αποτελεί τη συγκατάθεσή σας για την αποθήκευση και επεξεργασία των
προσωπικών σας δεδομένων από το Ταμείο 1992. Μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμά σας να έχετε πρόσβαση ή να αντιταχθείτε
στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, υποβάλλοντας αίτηση στο Γραφείο Υποβολής Απαιτήσεων Αγίας Ζώνης ΙΙ.
Το Ταμείο 1992 διατηρεί το δικαίωμα να απαιτήσει την επιστροφή οποιωνδήποτε ποσών αποζημίωσης που στη συνέχεια μπορεί
να αποδειχθεί ότι έχουν καταβληθεί βάσει ψευδών και/ή δόλιων εγγράφων και αποδεικτικών στοιχείων και να ασκήσει ποινική
δίωξη εναντίον οποιουδήποτε εμπλεκόμενου μέρους.

Σημειώστε το πλαίσιο για να επιβεβαιώσετε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνείτε με τους όρους και τις
προϋποθέσεις παραπάνω.

Υπεγράφη από τον αιτούντα
Ημερομηνία

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΟΥ

ΠΑΡΑΚΑΛΟΎΜΕ ΥΠΟΒΆΛΕΤΕ ΌΛΑ ΤΑ ΠΡΩΤΌΤΥΠΑ ΈΓΓΡΑΦΑ ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΤΑ
ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΆ ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΓΙΑ ΌΛΑ ΤΑ ΚΌΣΤΗ ΠΟΥ ΠΡΟΈΚΥΨΑΝ ΌΠΩΣ ΠΕΡΙΓΡΆΦΕΤΑΙ ΠΑΡΑΠΆΝΩ.
ΓΡΑΦΕΊΟ ΥΠΟΒΟΛΉΣ ΑΠΑΙΤΉΣΕΩΝ ΑΓΊΑΣ ΖΏΝΗΣ ΙΙ

Τηλέφωνο/φαξ: +30 210 4282334

Οδός Σκουζέ 26, 4ος όροφος

Email: cso@iopcfundsclaims.org

Πειραιάς 18536,

Ιστοσελίδα: www.iopcfunds.org

Ελλάδα
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

1. ΤΟΜΕΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ

1

Τύπος σκάφους

2

Μέγεθος σκάφους

3

Αριθμός άδειας

4

Βάση φόρτωσης

5

Περιοχή αλιείας

6

Μέλος συνεταιρισμού

7

Φύση ζημίας, συμπεριλαμβανομένων αποδεικτικών στοιχείων της φερόμενης
ζημίας που προέκυψε από τη μόλυνση

8

Μηνιαία κατανομή του εισοδήματος για την περίοδο της ζημίας και για την
ίδια περίοδο κατά τα τρία προηγούμενα έτη (παρέξετε ετήσιες οικονομικές
καταστάσεις για υποστήριξη)

9

Αρχεία πωλήσεων επί προμήθεια κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων ετών

10

Τύποι αλιευθέντος είδους

11

Όπου είναι δυνατόν, μηνιαία κατανομή της ποσότητας (χιλιόγραμμα) για κάθε
θαλάσσιο προϊόν που αλιεύθηκε την περίοδο της ζημίας και κατά τα τρία
προηγούμενα έτη

12

Έμμεσες δαπάνες ή άλλα κανονικά μεταβλητά έξοδα (προμήθειες πώλησης,
κόστος καυσίμου, φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας, δόλωμα, πάγος,
συσκευασία, συντήρηση) που εξοικονομήθηκαν

13

Κόστος εργασίας που εξοικονομήθηκε (εάν εργάτες απολύθηκαν)

14

Μέθοδος υπολογισμού ζημίας

15

Λεπτομέρειες σχετικά με οποιαδήποτε μέτρα που ελήφθησαν για πρόληψη
ή ελαχιστοποίηση καθαρών οικονομικών απωλειών, εξουδετερώνοντας τις
αρνητικές επιπτώσεις της ρύπανσης στη δραστηριότητα, περιλαμβανομένης της
περιγραφής και του κόστους

16

Πρέπει να δηλώσετε οποιοδήποτε επιπλέον εισόδημα ως αποτέλεσμα του
συμβάντος
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

2. ΤΟΜΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΘΑΛΑΣΣΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ
ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΘΑΛΑΣΣΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

1

Τοποθεσία λειτουργίας

2

Αποδεικτικά στοιχεία ιδιοκτησίας

3

Αριθμός άδειας

4

Αριθμός μονάδων παραγωγής

5

Φύση ζημίας, συμπεριλαμβανομένων αποδεικτικών στοιχείων της φερόμενης
ζημίας που προέκυψε από τη μόλυνση

6

Μηνιαία κατανομή του εισοδήματος για την περίοδο της ζημίας και για την ίδια
περίοδο κατά τα τρία προηγούμενα έτη

7

Αρχεία πωλήσεων επί προμήθεια κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων ετών

8

Είδος των παραχθέντων, συλλεγμένων ή επεξεργασμένων ειδών

9

Όπου είναι δυνατόν, μηνιαία κατανομή της ποσότητας (χιλιόγραμμα) για κάθε
θαλάσσιο προϊόν που συλλέχθηκε ή υπεβλήθη σε επεξεργασία την περίοδο της
ζημίας και κατά τα τρία προηγούμενα έτη

10

Έμμεσες δαπάνες ή άλλα κανονικά μεταβλητά έξοδα (προμήθειες πώλησης,
κόστος καυσίμου, φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας, δόλωμα, πάγος,
συσκευασία, συντήρηση) που εξοικονομήθηκαν

11

Κόστος εργασίας που εξοικονομήθηκε (εάν εργάτες απολύθηκαν)

12

Μέθοδος υπολογισμού ζημίας

13

Λεπτομέρειες σχετικά με οποιαδήποτε μέτρα που ελήφθησαν για πρόληψη
ή ελαχιστοποίηση καθαρών οικονομικών απωλειών, εξουδετερώνοντας τις
αρνητικές επιπτώσεις της ρύπανσης στη δραστηριότητα, περιλαμβανομένης της
περιγραφής και του κόστους

14

Δηλώστε εάν έχετε λάβει επιπλέον εισόδημα ως αποτέλεσμα του συμβάντος.

