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  ΘΕΜΑ: «Εγκύκλιος για την υποχρέωση καταγραφής και υποβολής στοιχείων αλιευτικής  
               δραστηριότητας για α/κ σκάφη 10-12μ».  
              
 

Στο πλαίσιο εφαρμογής του κανονισμού  Ελέγχου Καν(ΕΚ) 1224/2009, για την τήρηση των 
κανόνων της ΚΑΛΠ και του εκτελεστικού κανονισμού Καν(ΕΕ) 404/2011, τα κράτη μέλη έχουν 
την υποχρέωση αποτελεσματικής και αξιόπιστης παρακολούθησης του συνόλου των 
αλιευτικών δραστηριοτήτων. Ειδικότερα σε ότι αφορά την τήρηση της υποχρέωσης υποβολής 
στοιχείων Ημερολογίου Αλιείας,  άρθρα 14, 15 και 16 του κανονισμού ελέγχου, θεσπίστηκε σε 
εθνικό επίπεδο, η διαδικασία υποβολής στοιχείων αλιευτικών δραστηριοτήτων μέσω των 
ηλεκτρονικών εφαρμογών του Ολοκληρωμένου Συστήματος Παρακολούθησης και 
Καταγραφής Αλιευτικών Δραστηριοτήτων (ΟΣΠΑ). 

Ειδικότερα, σε συνέχεια της αριθ. 2287/40083/7.4.2015 (ΦΕΚ 695Β) Υπουργικής Απόφασης 
«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», της αριθ.3854/78225/13-7-2015 (με ΑΔΑ: 
6718465ΦΘΗ-ΦΨ6) εγκυκλίου μας «Εγκύκλιος ηλεκτρονικής καταγραφής και υποβολής 
ημερολογίου αλιείας, προαναγγελίας εκφόρτωσης- μεταφόρτωσης τόννου (BFT), δήλωσης 
μεταφόρτωσης, δήλωσης εκφόρτωσης και δήλωσης ανάληψης- πώλησης προϊόντων αλιείας»  
καθώς και του  εγγράφου μας με  αριθ. 4634/137699/11-10-2018 «Υπενθύμιση υποχρέωσης 
υποβολής στοιχείων αλιευτικών δραστηριοτήτων», σας υπενθυμίζουμε ότι από την 20η 
Αυγούστου 2015 έχει τεθεί σε υποχρεωτική παραγωγική λειτουργία η εφαρμογή ηλεκτρονικής 
υποβολής στοιχείων αλιευτικών δραστηριοτήτων για τα σκάφη από 10 έως 12μ, μέσω των 
ηλεκτρονικών εφαρμογών του ΟΣΠΑ. 

Δεδομένου ότι μέχρι σήμερα δεν τηρείται συστηματικά η συμμόρφωση με την ανωτέρω 
υποχρέωση, παρακαλούμε για την ένταση των προσπαθειών σας, στα πλαίσια των 
αρμοδιοτήτων σας, προκειμένου να πραγματοποιείται η έγκαιρη και πλήρης καταχώριση των 
στοιχείων και παράλληλα να ενημερωθούν εκ νέου οι υπόχρεοι αλιείς για τις υποχρεώσεις τους 
όσον αφορά την υποβολή των έντυπων ημερολογίων, καθώς και να ενθαρρυνθούν για να 
αποκτήσουν δυνατότητα υποβολής ηλεκτρονικών ημερολογίων αλιείας.  

Επιπλέον, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για τυχόν δυσχέρειες που αντιμετωπίζει η 
υπηρεσία σας, σε ότι αφορά τη συγκέντρωση των έντυπων ημερολογίων και την καταχώρηση 
των στοιχείων στο ΟΣΠΑ, προκειμένου να συνδράμουμε στο μέτρο του δυνατού στην επίλυσή 
τους.   
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Υπενθυμίζουμε ότι όπως ήδη αναλυτικά αναφέρεται στην αριθμ. 3854/78225/13-7-2015 
εγκύκλιο και ειδικότερα για τα σκάφη από 10 έως 12μ, σε ότι αφορά την υποβολή στοιχείων 
αλιευτικών δραστηριοτήτων, μέσω των ηλεκτρονικών εφαρμογών του ΟΣΠΑ, ισχύουν τα εξής: 

A. Οι κυβερνήτες  των α/κ σκαφών με  ολικό μήκος, 10-12μ, που δεν είναι υπόχρεοι για την τήρηση 
ηλεκτρονικού Ημερολογίου Αλιείας (δεν διαθέτουν άδεια αλίευσης), υποβάλλουν ημερολόγιο 
αλιείας και δήλωση εκφόρτωσης σε έντυπη μορφή.  

Η συμπλήρωση του Ημερολογίου Αλιείας σε έντυπη μορφή πραγματοποιείται επί του σκάφους 
και μέχρι τον κατάπλου. Διευκρινίζεται ότι τα στοιχεία που αφορούν το Ημερολόγιο Αλιείας θα 
πρέπει να έχουν συμπληρωθεί πριν τον κατάπλου ή πριν τις 12 τη νύχτα. Ημερολόγιο Αλιείας 
συμπληρώνεται για όλες τις ημέρες του αλιευτικού ταξιδιού.  

Η συμπλήρωση της Δήλωσης Εκφόρτωσης καθώς και η υποβολή αντιγράφου των Ημερολογίου 
Αλιείας και Δήλωσης Εκφόρτωσης γίνεται από τον κυβερνήτη ή τον εκπρόσωπό του σκάφους 
υποχρεωτικά εντός 48 ωρών μετά την εκφόρτωση: (α) στις αρμόδιες Λιμενικές αρχές όπου 
πραγματοποιείται η εκφόρτωση και (β) στις Υπηρεσίες Αλιείας των ΠΕ, όπου ανήκει το σκάφος. 

Οι Υπηρεσίες Αλιείας υποχρεούνται να καταχωρούν τα  δεδομένα των εντύπων Ημερολογίων 
Αλιείας και Δηλώσεων Εκφόρτωσης στην ηλεκτρονική εφαρμογή portal του ΟΣΠΑ.   

B. Οι  αλιείς της κατηγορίας αυτής μπορούν να τηρούν ηλεκτρονικό Ημερολόγιο Αλιείας, εφόσον 
το επιθυμούν, και για τον σκοπό αυτό πρέπει να προμηθευτούν από την  υπηρεσία αλιείας στην 
οποία τηρείται ο φάκελος του σκάφους,  αναγνωριστικό χρήστη και κωδικό πρόσβασης στο 
ΟΣΠΑ για την ηλεκτρονική συμπλήρωση και διαβίβαση των δεδομένων της αλιευτικής τους 
δραστηριότητας. Τον κωδικό λαμβάνει ο πλοιοκτήτης ο οποίος στη συνέχεια μπορεί  να 
χορηγήσει ο ίδιος κωδικό στον κυβερνήτη του σκάφους, στην περίπτωση που είναι διαφορετικός 
από τον πλοιοκτήτη. Για να πάρει κωδικό ο κυβερνήτης θα πρέπει να είναι καταχωρημένος στο 
Εθνικό Αλιευτικό Μητρώο.  

Η χρήση αυτής της δυνατότητας απαλλάσσει το σκάφος από την υποχρέωση τήρησης έντυπου 
Ημερολογίου και Δήλωσης Εκφόρτωσης, ισχύουν όμως οι υποχρεώσεις τήρησης του 
ηλεκτρονικού ημερολογίου, ως κατωτέρω: 

1) Η συσκευή ηλεκτρονικής καταγραφής και υποβολής των δεδομένων του ηλεκτρονικού 
Ημερολογίου, βρίσκεται στο σκάφος και ο κυβερνήτης μεριμνά για τη λειτουργία της και για την 
τήρηση και για την έγκαιρη υποβολή των δεδομένων . 
 

2) Τα δεδομένα του Ημερολογίου Αλιείας τηρούνται στη συσκευή ERS στο σκάφος και 
υποβάλλονται ηλεκτρονικά για κάθε ημέρα αλιευτικού ταξιδιού α) πριν τον κατάπλου και την 
εκφόρτωση για τα μονοήμερα ταξίδια  β) πριν τις 12 τη νύχτα (τέλος ημέρας) για τα πολυήμερα 
ταξίδια και πριν τον κατάπλου και την εκφόρτωση για την τελευταία ημέρα του πολυήμερου 
ταξιδιού. 
 

3) Ημερολόγιο Αλιείας συμπληρώνεται για κάθε μέρα στη θάλασσα, ακόμη και αν δεν υπάρχει 
αλίευση (μόνο πλεύση ή δραστηριότητα χωρίς παραγωγή).  
 

4) Τα δεδομένα του Ημερολογίου Αλιείας υποβάλλονται ηλεκτρονικά και στις εξής περιπτώσεις: 

α) ύστερα από αίτημα της Αρμόδιας Ελεγκτικής Αρχής  και  

β) τη στιγμή οποιασδήποτε επιθεώρησης στη θάλασσα.  

5) Η Δήλωση Εκφόρτωσης  συμπληρώνεται το συντομότερο δυνατό και υποβάλλεται ηλεκτρονικά 
το αργότερο εντός 24 ωρών μετά την εκφόρτωση για κάθε αλιευτικό ταξίδι. Η εκφόρτωση μπορεί 
να αφορά το σύνολο ή μέρος των αλιευμάτων του σκάφους.  
 

6) Δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικού Ημερολογίου και Δήλωση Εκφόρτωσης όταν 
το σκάφος είναι ακινητοποιημένο και με την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχουν προϊόντα αλιείας 
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επάνω στο σκάφος και έχει υποβληθεί η Δήλωση Εκφόρτωσης του τελευταίου αλιευτικού 
ταξιδιού. 

 
7) Για την ορθή καταχώρηση της αλιευτικής προσπάθειας, ο αριθμός προσπαθειών και οι ώρες 

καταχωρούνται ως σύνολο την ημέρα που ολοκληρώνεται η προσπάθεια δηλ. στην ημέρα που  
ανασύρονται (μαζεύονται) τα αλιευτικά εργαλεία.  
 

8) Διευκρινίζεται ότι η υποβολή του Ημερολογίου Αλιείας και της Δήλωσης Εκφόρτωσης, από την 
εγκατεστημένη εφαρμογή client, πραγματοποιείται εντός των προθεσμιών - είτε είναι εφικτή είτε 
όχι η σύνδεση τη δεδομένη στιγμή και  δεν προκύπτει πρόβλημα προθεσμιών. Τα δεδομένα 
αποθηκεύονται και αποστέλλονται όταν αποκατασταθεί η σύνδεση. Η δυνατότητα αυτή δεν είναι 
εφικτή όταν γίνεται χρήση της portal εφαρμογής. 

 
9) Διορθώσεις στα δεδομένα που έχουν καταχωρηθεί και υποβληθεί μπορούν να γίνουν με 

υπεύθυνη δήλωση του κυβερνήτη ή της εμπορικής επιχείρησης που υποβάλλεται στην Δ/νση 
Ελέγχου Αλιευτικών Δραστηριοτήτων & Προϊόντων, μέσω των ΠΕ – Τμήματα Αλιείας, με την 
προϋπόθεση της αιτιολόγησης της διόρθωσης.  
 

10) Εάν δεν έχουν ληφθεί τα δεδομένα του Ημερολογίου Αλιείας και της Δήλωσης Εκφόρτωσης ενός 
υπόχρεου α/κ σκάφους, η Δ/νση Ελέγχου Αλιευτικών Δραστηριοτήτων & Προϊόντων της Γενικής 
Δ/νσης Αλιείας, μέσω της Υπηρεσίας Αλιείας της ΠΕ όπου τηρείται  ο φάκελος του α/κ σκάφους 
ειδοποιεί το ταχύτερο δυνατόν τον κυβερνήτη ή τον πλοιοκτήτη του αλιευτικού σκάφους. Σε 
περίπτωση που αυτό επαναληφθεί περισσότερο από τρεις φορές κατά τη διάρκεια ενός 
ημερολογιακού έτους, διενεργείται έλεγχος της συσκευής, διερευνώνται οι λόγοι μη λήψης και 
στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν έχουν τηρηθεί ή δεν έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά τα 
δεδομένα των Ημερολογίων Αλιείας και Δήλωσης Εκφόρτωσης επιβάλλονται κυρώσεις. 
 

11) Στις περιπτώσεις που ο κυβερνήτης του υπόχρεου α/κ σκάφους διαπιστώσει βλάβη στη 
συσκευή_ERS καταγραφής και υποβολής των δεδομένων Ημερολογίου Αλιείας και της 
Δήλωσης Εκφόρτωσης, ο ίδιος ή εκπρόσωπός τους  υποχρεούται  άμεσα:  

α) να ενημερώσει για την τεχνική βλάβη ι) την αρμόδια  Υπηρεσία Αλιείας της ΠΕ που τηρείται 
ο φάκελος του α/κ  και ιι) πριν τον κατάπλου, την αρμόδια Λιμενική Αρχή κατάπλου ή και 
εκφόρτωσης, με ηλεκτρονικά μέσα ή με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο .Η Δ/νση Ελέγχου 
Αλιευτικών Δραστηριοτήτων & Προϊόντων, ενημερώνεται άμεσα από την αρμόδια Υπηρεσία 
Αλιείας της  Π.Ε. 

β) να καταγράψει στο ημερολόγιο πλοίου το συμβάν ( ημερομηνία, ώρα κλπ)   

γ) να μεριμνήσει για την αποκατάσταση της βλάβης και της λειτουργίας της συσκευής. Η 
απομάκρυνση της συσκευής ERS με σκοπό την επισκευή ή την εγκατάσταση δίνεται μετά από 
σχετικό αίτημα με έγγραφη σύμφωνη γνώμη από την Υπηρεσία Αλιείας της Π.Ε., 
κοινοποιούμενη στην Δ/νση Ελέγχου Αλιευτικών Δραστηριοτήτων & Προϊόντων. 

δ) Ακόμη, ο κυβερνήτης ή ο εκπρόσωπός του υποχρεούται  για την έγκαιρη υποβολή μέσω της 
portal εφαρμογής των στοιχείων ι) του Ημερολογίου Αλιείας σε καθημερινή βάση και το 
αργότερο μέχρι τις 12:00 την νύχτα  για τα πολυήμερα ταξίδια και  πριν τον κατάπλου  για τα 
μονοήμερα ταξίδια και ιι)  της  Δήλωσης Εκφόρτωσης, μετά την εκφόρτωση, εφαρμόζοντας τους 
χρονικούς περιορισμούς της παρ. 2 . Οι Υπηρεσίες Αλιείας των ΠΕ  και οι Λιμενικές Αρχές 
κατάπλου ή και εκφόρτωσης  παρακαλούνται να επιτρέπουν τη δυνατότητα χρήσης των 
υπηρεσιακών Η/Υ για την ηλεκτρονική υποβολή των  στοιχείων, εφόσον  ο κυβερνήτης έχει 
τηρήσει  τις παρ.  (α), (β), και (γ).    

12) Μέχρι την αποκατάσταση της βλάβης της συσκευής, και εφόσον δεν έχουν τηρηθεί τα ισχύοντα 
και οι προθεσμίες, απαγορεύεται ο εκ νέου απόπλους.   

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

 Το ΟΣΠΑ έχει δύο ηλεκτρονικές εφαρμογές, για το υποσύστημα «ΑΛΙΕΙΑ», οι οποίες διατίθενται 
δωρεάν στον ιστότοπο της Γενικής Διεύθυνσης Αλιείας www.alieia.minagric.gr:  
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α. την εφαρμογή (client), η οποία είναι μία εφαρμογή που εγκαθίσταται στη συσκευή ERS και 
απαιτεί σύνδεση στο internet μόνο για την αποστολή των μηνυμάτων  και υποχρεωτικά κατά την 
καταχώρηση της εκφόρτωσης. Η εγκατεστημένη εφαρμογή περιλαμβάνει τα στοιχεία του 
Ημερολογίου Αλιείας και της Δήλωσης Εκφόρτωσης  για την άσκηση αλιευτικής δραστηριότητας 
εντός της Μεσογείου (GFCM). 

β την εφαρμογή που λειτουργεί μέσω της ιστοσελίδας του ΟΣΠΑ (portal), η οποία και απαιτεί 
σύνδεση στο internet τόσο για την καταχώρηση όσο και για την αποστολή των μηνυμάτων. 

 Τα προϊόντα αλιείας που έχουν συμπεριληφθεί στη λίστα του συστήματος είναι τα προϊόντα 
αλιείας που αναφέρονται στην αριθ.1750/32219/2015 (ΦΕΚ 475Β/2015) Υπουργική Απόφαση.  

Όσα προϊόντα αλιείας έχουν ελληνική εμπορική ονομασία, δεν αποτελούν όμως εγχώρια 
παραγωγή έχουν σημανθεί με αστερίσκο (*), ώστε να αποφεύγεται η επιλογή τους από τους 
αλιείς.  

 Οι απορρίψεις των ειδών του Παραρτήματος ΙΙΙ του Καν. (ΕΚ 1967/2006), στα οποία στοχεύει η 
συγκεκριμένη κατηγορία σκαφών, πρέπει να καταγράφεται.  

 Τα λιμάνια που βρίσκονται στις διαθέσιμες λίστες του συστήματος είναι τα καθορισμένα λιμάνια 
εκφόρτωσης / μεταφόρτωσης μεγάλων πελαγικών καθώς και οι καθορισμένοι λιμένες 
εκφόρτωσης για τα εργαλεία OTB, PS, DRB, LLD, BS.  
 
Για τον απόπλου, κατάπλου και για όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις που δεν υπάρχει 
περιορισμός, οι λίστες ενημερώνονται διαρκώς με λιμάνια κατόπιν αιτήματος (επιθυμητό στο 
αίτημα να αναγράφεται ορθά το όνομα του λιμένα, η περιφερειακή ενότητα στην οποία ανήκει, 
το γεωγραφικό μήκος και πλάτος). Τα αγκυροβόλια δεν καταχωρούνται στους λιμένες. Η χρήση 
τους από τους αλιείς δεν καταχωρείται στο σύστημα καθώς ισοδυναμεί με παραμονή τους στη 
θάλασσα, δηλ. ο ενδιάμεσος κατάπλους και απόπλους σε αυτά δεν καταχωρείται.  
 

 Για  τα σκάφη 10-12 μ, η χρήση του ηλεκτρονικού ημερολογίου-εκφόρτωσης δεν  συνδέεται με 
την υποχρέωση εγκατάστασης και λειτουργίας VMS.. 
 

 Για το χρονικό διάστημα που το σύστημα ΟΣΠΑ είναι εκτός λειτουργίας, η ηλεκτρονική υποβολή 
των στοιχείων θα πραγματοποιείται μόλις αποκατασταθεί το τεχνικό πρόβλημα, με τις τρέχουσες 
ημερομηνίες/ώρες, χωρίς επιπτώσεις για το υπόχρεο α/κ σκάφος και τον κυβερνήτη.  

Η Γενική Δ/νση Αλιείας, ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους μέσω της ιστοσελίδας 
www.alieia.minagric.gr για την τεχνική βλάβη του συστήματος καθώς και τις Λιμενικές Αρχές 
μέσω της Δ/νσης Ελέγχου Αλιείας του ΛΣ – ΕΛ ΑΚΤ.  

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΩΣ 
ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ 

Τα δεδομένα τα οποία 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. 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ  

Η τεχνική υποστήριξη παρέχεται στο μενού ΒΟΗΘΕΙΑ του ΟΣΠΑ στο οποίο είναι διαθέσιμο όλο 
το υποστηρικτικό υλικό, για τη συμπλήρωση των πεδίων στις ηλεκτρονικές εφαρμογές των 
Ημερολογίων Αλιείας και Δηλώσεων Εκφόρτωσης. 
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Ομάδα Υποστήριξης της Γενικής Δ/νσης Αλιείας: Παπαδοπούλου Θεώνη ( 210 9287136, 
syg107@minagric.gr), Εργολάβου Άννα (210 9287135, aergolavou@minagric.gr),  
Κουντούρης Τριαντάφυλλος (210 9287143, syg091@minagric.gr),  

Οι υπάλληλοι των Υπηρεσιών  Αλιείας των ΠΕ συνδράμουν τους υπόχρεους που ξεκινούν την 
ηλεκτρονική διαβίβαση των δεδομένων των Ημερολογίων Αλιείας και  Δηλώσεων Εκφόρτωσης.  

 
 
ΚΥΡΩΣΕΙΣ  
 
Η μη τήρηση της υποχρέωσης υποβολής Ημερολογίου Αλιείας και Δήλωσης Εκφόρτωσης 
καθώς και η καταχώρηση στοιχείων που δεν είναι αληθή θεωρούνται σοβαρή παράβαση.  
Τα δεδομένα που υποβάλλονται στο σύστημα λαμβάνονται ως πραγματικά και αληθή .  
Λάθη στις καταχωρήσεις, τα οποία δεν είναι συστηματικά και επιπλέον αφορούν την εξοικείωση 
των υπόχρεων υποβολής ,αξιολογούνται από την Δ/νση Ελέγχου Αλιευτικών Δραστηριοτήτων 
και Προϊόντων και επιβάλλονται συστάσεις  
Η Δ/νση Ελέγχου Αλιευτικών Δραστηριοτήτων και Προϊόντων ελέγχει την υποβολή των 
δεδομένων των Ημερολογίων Αλιείας και Δηλώσεων Εκφόρτωσης εντός των καθορισμένων 
χρόνων μέσω του ΟΣΠΑ, με τους κωδικούς πρόσβασης που τους έχουν παρασχεθεί . 
 
 
Οι Υπηρεσίες Αλιείας των Περιφερειακών Ενοτήτων, παρακαλούνται να ενημερώσουν σχετικά    
με το θέμα, τους  αλιείς που δραστηριοποιούνται στην περιοχή αρμοδιότητάς τους.   
 
Παρακαλούμε για τις ενέργειες σας, για την εφαρμογή των ανωτέρω. 
 
 
 
 
                                                                                  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
 
 
                                                                                         Ν.  ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ  
 
 
 
 
 
ΕΔ 
-Γρ. Προϊσταμένης Γεν. Δ/νσης 
-Δ/νση Αλιευτικής Πολιτικής και Αξιοποίησης Προϊόντων Αλ. Παραγωγής 
-Δ/νση Ελέγχου Αλιευτικών Δραστηριοτήτων και Προϊόντων  
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