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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

Αθήνα,         07 – 05 - 2021 
Αρ. Πρωτ.:    1978/121322 

 
Ταχ. δ/νση  
Πληροφορίες  
 
Τηλέφωνο  
E-mail  

: Λ. Συγγρού 150, 176 71 Καλλιθέα 
: Παπαδοπούλου Θεώνη 
   Κουντούρης Τριαντάφυλλος 
: 210 92871 -35, -36, -43 
:: thpapadop@minagric.gr  
  tkountouris@minagric.gr  

 
Προς: Ως Π.Δ. 

ΘΕΜΑ: «Εγκύκλιος για την υποχρέωση υποβολής μηνιαίας δήλωσης παραγωγής» 

Στο πλαίσιο εφαρμογής της υπ’ αριθ. 2287/40083/07-04-2015 (Β’ 695) Υ.Α «Συμπληρωματικά μέτρα 

εφαρμογής των ενωσιακών διατάξεων του κοινοτικού συστήματος ελέγχου για την ορθή και 

απρόσκοπτη λειτουργία του Ολοκληρωμένου Συστήματος Παρακολούθησης και Καταγραφής 

Αλιευτικών Δραστηριοτήτων (Ο.Σ.Π.Α.) και για την υποβολή δεδομένων από τις επιχειρήσεις του τομέα 

αλιείας», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 39/65036/05-03-2021 (Β’ 931) όμοιά της, και 

αναφορικά με την υποχρέωση υποβολής μηνιαίων δελτίων παραγωγής σκαφών ολικού μήκους κάτω 

των 10 μέτρων που δεν τηρούν ηλεκτρονικό ημερολόγιο – εκφόρτωση (ERS), διευκρινίζονται και 

εξειδικεύονται τα ακόλουθα: 

1. Υπόχρεοι υποβολής της μηνιαίας δήλωσης παραγωγής είναι οι πλοιοκτήτες των επαγγελματικών 

αλιευτικών σκαφών με ολικό μήκος μικρότερο των 10 μέτρων (έως και 9,99 μέτρα), 

εξαιρουμένων των σκαφών που τηρούν ηλεκτρονικό ημερολόγιο – δήλωση εκφόρτωση (ERS).  

2. Για την καταχώρηση των μηνιαίων δηλώσεων παραγωγής, οι πλοιοκτήτες λαμβάνουν κωδικό 

πρόσβασης από την Υπηρεσία Αλιείας της Περιφερειακής Ενότητας (ΠΕ) όπου τηρείται ο 

φάκελος του σκάφος τους. Κατά τη διαδικασία χορήγησης κωδικού, ελέγχονται από τις 

Υπηρεσίες Αλιείας των ΠΕ τα στοιχεία του σκάφους που εμφανίζονται στο μενού της ανάθεσης 

κωδικού και προέρχονται με διαλειτουργικότητα από τα καταχωρημένα στοιχεία στο Εθνικό 

Αλιευτικό Μητρώο (ΕΑΜ), ώστε να είναι πλήρη και να ταυτίζονται με τα αναγραφόμενα στα 

επίσημα έγγραφα του σκάφους, προκειμένου να μη δημιουργούνται προβλήματα κατά τις 

καταχωρήσεις. 

3. Στην περίπτωση περισσότερων του ενός πλοιοκτητών, η μηνιαία δήλωση παραγωγής 

καταχωρείται από έναν εκ των πλοιοκτητών, ο οποίος έχει λάβει τον κωδικό από την Υπηρεσία 

Αλιείας της ΠΕ που ανήκει το σκάφος τους, μεριμνώντας ώστε να διαθέτει εξουσιοδότηση από 

τους υπόλοιπους πλοιοκτήτες για την καταχώρηση της μηνιαίας δήλωσης παραγωγής.  

4. Η υποβολή της μηνιαίας δήλωσης παραγωγής γίνεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο, από 

τον πλοιοκτήτη, μέσω της εφαρμογής «Μηνιαία Δήλωση Παραγωγής Σκαφών κάτω των 10 

μέτρων», του Ολοκληρωμένου Συστήματος Παρακολούθησης και Καταγραφής Αλιευτικών 

Δραστηριοτήτων (ΟΣΠΑ), που διατίθεται στην ιστοσελίδα της Γενικής Διεύθυνσης Αλιείας 

(www.alieia.minagric.gr). 

5. Το εγχειρίδιο χρήσης της εφαρμογής διατίθεται στον ιστότοπο της Γενικής Διεύθυνσης Βιώσιμης 

Αλιείας www.alieia.minagric.gr , στο μενού ΟΣΠΑ > ΒΟΗΘΕΙΑ. 
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6. Τα μηνιαία δελτία παραγωγής υποβάλλονται μέχρι τις 12 του μήνα που έπεται του μήνα 

αναφοράς (π.χ. μέχρι τις 12 Φεβρουαρίου για το μηνιαίο δελτίο του Ιανουαρίου, μέχρι τις 12 

Μαρτίου για το μηνιαίο δελτίο του Φεβρουαρίου κ.ο.κ.).  

7. Μηνιαίες δηλώσεις υποβάλλονται υποχρεωτικά ακόμη και εάν δεν υπάρχει παραγωγή το μήνα 

αναφοράς (συμπληρώνονται μόνο τα πεδία ΑΜΑΣ, ΕΤΟΣ, ΜΗΝΑΣ, ΕΡΓΑΛΕΙΟ, ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΑΛΙΕΥΣΗΣ) με επιλογή του κωδικού NFA για καθόλου αλιευτική προσπάθεια και δεν απαιτείται 

η επιλογή ειδών και η καταχώρηση κιλών. 

8. Διορθώσεις ή συμπληρώσεις στις μηνιαίες δηλώσεις παραγωγής, μετά την οριστική τους 

υποβολή, πραγματοποιούνται μόνον αφού προηγηθεί διαγραφή της υποβληθείσας μηνιαίας 

δήλωσης παραγωγής από τις Υπηρεσίες Αλιείας των ΠΕ και εν συνεχεία επανυποβολή αυτής από 

τον υπόχρεο πλοιοκτήτη. 

9. Τα δεδομένα τα οποία συλλέγονται και καταχωρούνται στις ηλεκτρονικές εφαρμογές εμπίπτουν 

στους εφαρμοστέους κανόνες όσον αφορά την εμπιστευτικότητα για την προστασία ιδιωτικής 

ζωής και της ακεραιότητας του ατόμου, τα επαγγελματικά συμφέροντα φυσικού ή νομικού 

προσώπου, συμπεριλαμβανομένης της πνευματικής ιδιοκτησίας. Οι πληροφορίες επιτρέπεται 

να αποκαλύπτονται μόνον εφόσον αυτό είναι απαραίτητο για να παύσει ή να απαγορευθεί τυχόν 

παραβίαση των κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής ή για αμοιβαία συνδρομή σε ποινικές 

ή άλλες δικαστικές υποθέσεις. 

10. Η υποχρέωση υποβολής των μηνιαίων δηλώσεων παραγωγής αποτελεί απαίτηση κοινοτικού 

κανονισμού, και ειδικότερα του άρθρου 57.4 του εκτελεστικού κανονισμού ελέγχου (Καν. 

404/2011), και ως εκ τούτου η μη τήρησή της επισύρει τις διοικητικές κυρώσεις σύμφωνα με τις 

κείμενες διατάξεις. 

11. Στο πλαίσιο της διαχείρισης των στοιχείων με στόχο τη διασφάλιση της πληρότητας και 

ορθότητας των δηλωθέντων στοιχείων που υποβάλλονται από τους υπόχρεους πλοιοκτήτες 

μέσω των ψηφιακών εφαρμογών του ΟΣΠΑ, κατά τις περιπτώσεις όπου εντοπίζονται ελλείψεις 

ή ανακολουθίες, δύναται να απαιτηθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης 

Αλιείας του ΥΠΑΑΤ ή/και των υπηρεσιών αλιείας των ΠΕ, συμπληρωματικές πληροφορίες για την 

επαλήθευση ή/και την επανυποβολή από τους υπόχρεους πλοιοκτήτες. 

12. Η υποχρέωση για υποβολή των μηνιαίων δηλώσεων παραγωγής, αποκλειστικά με ηλεκτρονικό 

τρόπο από τους υπόχρεους, τίθεται σε εφαρμογή από το μήνα αναφοράς Απρίλιο 2021. 

13. Ειδικά για το έτος 2021, για τους μήνες αναφοράς Ιανουάριος – Φεβρουάριος – Μάρτιος, όσες 

μηνιαίες δηλώσεις παραγωγής έχουν υποβληθεί σε έντυπη μορφή καταχωρούνται από τις 

Υπηρεσίες Αλιείας των ΠΕ στην εφαρμογή του ΟΣΠΑ, και εν συνεχεία το πρωτότυπο έντυπο 

διαβιβάζεται στην Γενική Διεύθυνση Αλιείας - Διεύθυνση Ελέγχου Αλιευτικών Δραστηριοτήτων 

και Προϊόντων, το αργότερο έως 31/05/2021. 

14. Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας, η υπ’ αριθ. 776/17351/10-02-2016 Εγκύκλιος 

Γενικού Γραμματέα ΥΠΑΑΤ, όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 5168/97505/06-09-2016 όμοιά 

της, καταργείται. 

15. Η παρούσα ισχύει από την ημερομηνία ανάρτησής της στον ιστότοπο «Διαύγεια». 

 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

 

 

 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 

 

ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

1. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΠΕΡΙΕΦΕΙΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ  

(για τις ενέργειές τους και την ενημέρωση των υπόχρεων πλοιοκτητών) 

2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΑΡΧ. ΛΣ-ΕΛΛ. ΑΚΤ., ΔΕΛΑΛ (delal@hcg.gr)  

(για ενημέρωση των Λιμενικών Αρχών) 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

1. Γραφείο Υπουργού, κ. Σ.Π. Λιβανού (minister-mailbox@hq.minagric.gr) 

2. Γραφείο Υφυπουργού, κας Φ. Αραμπατζή (yfyp@hq.minagric.gr)  

3. Γραφείο Γεν. Γραμμ., κας. Χρ. Καλογήρου (gensecr@hq.minagric.gr) 

4. Γραφείο Γεν. Γραμμ. κ. Κ. Μπαγινέτα (ggram@hq.minagric.gr ) 

5. Γενική Διεύθυνση Αλιείας 

 Προϊσταμένη Γεν. Δ/νσης, κα Μ. Πέτρου (mpetrou@minagric.gr)  

 Δ/νση Αλιευτικής Πολιτικής και ΑΠΑΠ, κα. Μ. Τσουβάλα (mtsouvala@minagric.gr)  

 Δ/νση Αλιείας και Διαχείρισης Αλιευτικών Πόρων, κα Μ. Σφενδυλάκη (syg014@minagric.gr)  

 Δ/νση Ελέγχου Αλιευτικών Δραστηριοτήτων, κ. Π. Τσαχαγέα (ptsachageas@minagric.gr) 

6. Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΑΛΘ, infoalieia@mou.gr  
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