
           

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
ΤΜΗΜΑΤΑ: 1ο  & 3ο   

Αθήνα, 11 -01-2022 
Αρ. Πρωτ.:   106/7359   

 
Ταχ. δ/νση  
Πληροφορίες  
 
 
Τηλέφωνα  
E-mail  

: Λ. Συγγρού 150, 176 71-Καλλιθέα 
: Κουντούρης Τριαντάφυλλος 
  Παπαδοπούλου Θεώνη 
  Εργολάβου Άννα 
: 210 928 71- 43, 36, 35 
:: tkountouris@minagric.gr 
   thpapadop@minagric.gr 
  aergolavou@minagric.gr  

 
Προς: Όπως Πίνακας Διανομής 

  

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες για την τήρηση των όρων και προϋποθέσεων διενέργειας αλιείας 
τόννου BFT για το έτος 2022» 

ΣΧΕΤ.: Η υπ’ αριθ. 3178/246564/31-12-2021 (ΑΔΑ: 97Κ04653ΠΓ-ΣΧΚ) Απόφαση ΓΔΑ/ΥΠΑΑΤ 

Ενόψει έναρξης της αλιευτικής περιόδου αλιείας τόννου για το έτος 2022, καλούνται οι 
πλοιοκτήτες των αλιευτικών σκαφών στους οποίους χορηγήθηκε άδεια αλίευσης τόννου δυνάμει 
της ανωτέρω σχετικής απόφασης, να μεριμνήσουν για τα ακόλουθα: 

1. Αναβάθμιση εφαρμογής υποβολής δεδομένων αλιείας ERS/Client (ΟΣΠΑ) 

Στο πλαίσιο αναβάθμισης της εφαρμογής ERS/Client απαιτείται όλοι πλοιοκτήτες, πριν την έναρξη 
της αλιείας τόννου, να εγκαταστήσουν στις συσκευές τους την νέα έκδοση της εφαρμογής 
ERS/Client, εφόσον αυτό δεν έχει γίνει. 

Για το σκοπό αυτό τεχνικοί από την ανάδοχο εταιρεία θα επικοινωνήσουν με τους υπόχρεους 
πλοιοκτήτες, βάση των στοιχείων επικοινωνίας που έχουν δηλωθεί στις αιτήσεις χορήγησης 
άδειας, προκειμένου να προβούν στην εγκατάσταση της νέας έκδοσης της εφαρμογής ERS/Client, 
μέσω απομακρυσμένης πρόσβασης στις συσκευές. 

2. Ηλεκτρονική καταχώριση δεδομένων αλιείας στο σύστημα e-BCD της ICCAT 

Οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες πλοιοκτήτες, κυβερνήτες ή εκπρόσωποι αυτών αλιευτικών σκαφών 
με άδεια αλίευσης τόννου, καθώς και οι εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι εμπορικών επιχειρήσεων 
εισέρχονται με τους κωδικούς τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή του e-BCD στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση: https://etuna.iccat.int και καταχωρούν τα απαραίτητα στοιχεία για την έκδοση του 
εγγράφου διακίνησης αλιευμάτων τόννου (e BCD). 

Υφιστάμενοι χρήστες:  

Οι χρήστες που διαθέτουν κωδικούς από προηγούμενες αλιευτικές περιόδους δεν απαιτείται να 
προβούν σε άλλες ενέργειες, εφόσον δεν υπάρχουν αλλαγές στα στοιχεία τους. Οι υφιστάμενοι 
κωδικοί τους θα ισχύουν μετά την ενεργοποίηση των αδειών τόννου, και θα μπορούν να 
εισέρχονται στην εφαρμογή και να καταχωρούν τα απαραίτητα στοιχεία, όπως ακριβώς και τα 
προηγούμενα έτη.  

Νέοι χρήστες:  

Οι χρήστες που καλούνται για πρώτη φορά να προβούν σε ηλεκτρονικές καταχωρήσεις στο e-BCD, 
πρέπει να ακολουθήσουν τις οδηγίες για τη διαδικασία εγγραφής και χρήσης της εφαρμογής, όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στο σχετικό εγχειρίδιο και τις παρουσιάσεις οι οποίες είναι 
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αναρτημένες στην ιστοσελίδα της Γενικής Διεύθυνσης Αλιείας στη διεύθυνση 
http://www.alieia.minagric.gr/node/326 

3. Σήμανση αλιευμάτων με ετικέτες ουράς – Διάθεση ετικετών 

Υποχρέωση σήμανσης:  

 Ετικέτες σήμανσης τοποθετούνται στην ουρά όλων των ατόμων τόννου τα οποία αλιεύονται 
αποκλειστικά από σκάφη που διαθέτουν ενεργή άδεια αλίευσης τόννου και μόνο κατά την 
περίοδο που επιτρέπεται η αλιεία του συγκεκριμένου είδους. 

 Η σήμανση πραγματοποιείται αμέσως μετά την αλίευση και σε κάθε περίπτωση πριν την 
εκφόρτωσή των αλιευμάτων τόννου. 

 Οι ετικέτες διατηρούνται σε όλα τα στάδια μεταφοράς, διακίνησης και εμπορίας αλιευμάτων 
τόννου και δεν επιτρέπεται η αφαίρεση ή η αλλοίωσή των χαρακτηριστικών τους. 

Οδηγίες ορθής χρήσης και καταχώρησης των ετικετών:  

 Οι χορηγούμενες ετικέτες προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για χρήση από τους 
πλοιοκτήτες/κυβερνήτες των αλιευτικών σκαφών στα οποία έχει χορηγηθεί άδεια αλίευσης 
τόννου για το 2022 και έχουν χρεωθεί ατομικά σε αυτά με αποδεικτικό παράδοσης-παραλαβής 
που εκδίδεται από την υπηρεσία μας. 

 Όσοι πλοιοκτήτες έχουν στη διάθεση τους ετικέτες από το προηγούμενο έτος (2021) και τους 
έχει χορηγηθεί άδεια αλίευσης για το 2022, συνεχίζουν τη χρήση τους μέχρι την εξάντλησή 
τους. 

 Όλες οι ετικέτες ασφαλείας φέρουν μοναδικό κωδικό αναγνώρισης ο οποίος αποτελείται από 
τους χαρακτήρες «GR BFT» και έναν εξαψήφιο αριθμό (π.χ. GRBFT 123 456). 

 Οι κωδικοί αριθμοί των ετικετών συνδέονται χορηγούνται προορίζονται αποκλειστικά και 
μόνο για τα σκάφη στα οποία χορηγούνται.  

 Επειδή κατά το παρελθόν έχουν διαπιστωθεί αρκετά λάθη στις καταχωρήσεις, συνιστάται 
ιδιαίτερη προσοχή κατά την καταχώρηση του μοναδικού αριθμού της ετικέτας στα συστήματα 
καταγραφής ERS και e-BCD. 

 Για καταχώρηση αριθμού ετικέτας στο ERS: Στο αντίστοιχο πεδίο καταχωρούνται όλοι οι 
χαρακτήρες με κεφαλαία λατινικά, χωρίς κενά μεταξύ τους και χωρίς να παραλείπονται τα 
μηδενικά, π.χ. GRBFT000001 

 Για καταχώρηση αριθμού ετικέτας (Tag) στο σύστημα eBCD: oι χαρακτήρες «GRBFT» είναι 
κοινοί για όλες τις ετικέτες, αποτελούν το σταθερό τμήμα το οποίο καταχωρείται στο πεδίο 
Prefix του eBCD, με κεφαλαίους λατινικούς χαρακτήρες χωρίς κανένα κενό μεταξύ τους. Ο 
μοναδικός εξαψήφιος αριθμός, αποτελεί το μεταβλητό τμήμα το οποίο καταχωρείται στο 
πεδίο Sequence του eBCD, χωρίς κενά και χωρίς να παραλείπονται τα μηδενικά π.χ. 000001 

 Απαγορεύεται η ανταλλαγή ετικετών μεταξύ πλοιοκτητών/κυβερνητών διαφορετικών 
σκαφών.  

 Για κάθε ένα σκάφος ξεχωριστά θα γίνεται διασταύρωση των δεδομένων που καταγράφονται 
στα συστήματα ERS και e-BCD, προκειμένου να διαπιστωθεί η νόμιμη χρήση των ετικετών. 

 Απαγορεύεται ρητά η χρήση των ετικετών σε απαγορευμένη για την αλιεία τόννου χρονική 
περίοδο.  

 Μετά τη λήξη ή τη διακοπή (λόγω εξάντλησης της εθνικής ποσόστωσης) της αλιευτικής 
περιόδου, οι υπόχρεοι πλοιοκτήτες φυλάσσουν σε ασφαλές μέρος τις ετικέτες που δεν 
χρησιμοποίησαν. Οι ετικέτες αυτές μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν στις περιπτώσεις 
επανέναρξης της αλιείας ή ακόμη και κατά το επόμενο έτος (2023) με την προϋπόθεση ότι στο 
σκάφος θα έχει χορηγηθεί εκ νέου άδεια αλίευσης για το έτος 2023.  

 Οι ετικέτες επιστρέφονται μόνον στην περίπτωση κατά την οποία δεν χορηγηθεί στο σκάφος 
άδεια αλίευσης για το επόμενο έτος (2023). 

 Σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής ετικετών, ο πλοιοκτήτης ενημερώνει άμεσα την 
υπηρεσία με υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναφέρει τους αύξοντες αριθμούς των ετικετών 



που απωλέσθηκαν ή καταστράφηκαν, προκειμένου να απενεργοποιηθεί από την υπηρεσία 
μας η χρήση τους στα συστήματα καταγραφής (ERS και eBCD). 

 Η μη τήρηση των ανωτέρω υποχρεώσεων, ισοδυναμεί με αθέτηση των όρων και 
προϋποθέσεων χορήγησης της άδειας αλίευσης και επισύρει ανάκληση αυτής καθώς επίσης 
και επιβολή επιπλέον διοικητικών κυρώσεων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

Χρόνος και τόπος διάθεσης ετικετών:  

 Η διάθεση ετικετών θα ξεκινήσει από Δευτέρα 17η Ιανουαρίου 2022, κατά τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες στα γραφεία της Γενικής Διεύθυνσης Αλιείας (Λ. Συγγρού 150, Καλλιθέα 1ος 
όροφος, Γραφείο 108). 

Τρόποι διάθεσης:  

 Η διάθεση ετικετών μπορεί να γίνει είτε απευθείας στους υπόχρεους πλοιοκτήτες, είτε σε 
εκπροσώπους αυτών (π.χ. συνεργαζόμενοι έμποροι), είτε σε υπαλλήλους εταιρειών 
ταχυμεταφορών (courier) κατόπιν προηγούμενης εντολής των υπόχρεων πλοιοκτητών.  

 Σε όλες τις περιπτώσεις οι παραλήπτες των ετικετών παραλαμβάνουν διπλότυπο αποδεικτικό 
παράδοσης-παλαβής. Ένα αντίγραφο του αποδεικτικού θα τηρείται στην υπηρεσία ώστε να 
καταγράφεται η κατανομή των αριθμών των ετικετών ανά σκάφος, ενώ το δεύτερο αντίγραφο 
θα πρέπει να φυλάσσεται μαζί με τις ετικέτες και να επιδεικνύεται όταν ζητηθεί από τις 
ελεγκτικές αρχές. 
 

4. Στοιχεία επικοινωνίας και τεχνικής υποστήριξης 

Για θέματα τεχνικής υποστήριξης και διάθεσης ετικετών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
επικοινωνούν με τους κάτωθι υπαλλήλους της υπηρεσίας μας 

 

Ονοματεπώνυμο Τηλέφωνο email 

Παπαδοπούλου Θεώνη 210 928 7139 thpapadop@minagric.gr  

Εργολάβου Άννα 210 928 7135 aergolavou@minagric.gr  

Κουντούρης Τριαντάφυλλος 210 928 7143 tkountouris@minagric.gr  

Όλα τα εγχειρίδια χρήσης των εφαρμογών βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Γενικής 
Διεύθυνσης Αλιείας (ΟΣΠΑ – Βοήθεια) στο σύνδεσμο: http://www.alieia.minagric.gr/?q=help 

Η Διεύθυνση Ελέγχου Αλιείας του Αρχηγείου του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, 
στην οποία κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται για την ενημέρωση των λιμενικών αρχών της 
χώρας με συστάσεις για εντατικοποίηση ελέγχων και επιθεωρήσεων. 

Oι υπηρεσίες αλιείας στις οποίες διαβιβάζεται το παρόν, παρακαλούνται για την ενημέρωση των 
υπόχρεων πλοιοκτητών.  

  
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ 

κ.α.α. 

 

 

ΤΣΑΧΑΓΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 
 

1. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (με email) 

(όπου τηρείται φάκελος σκαφών στα οποία χορηγήθηκε άδειας αλίευσης τόννου για το έτος 2022) 

 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 

 ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ 

 ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 

 ΑΧΑΙΑΣ 

 ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 

 ΕΒΡΟΥ 

 ΕΥΒΟΙΑΣ 

 ΖΑΚΥΝΘΟΣ 

 ΗΛΕΙΑΣ 

 ΚΑΒΑΛΑΣ 

 ΚΑΛΥΜΝΟΥ 

 ΚΕΡΚΥΡΑ 

 ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 

 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 

 ΛΑΚΩΝΙΑΣ 

 ΛΑΡΙΣΑΣ   

 ΛΕΣΒΟΥ 

 ΛΕΥΚΑΔΑΣ 

 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑΔΩΝ 

 ΝΑΞΟΥ 

 ΝΗΣΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ 

 ΞΑΝΘΗ 

 ΠΙΕΡΙΑΣ 

 ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

 ΡΟΔΟΠΗΣ 

 ΡΟΔΟΥ 

 ΣΑΜΟΥ 

 ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 

 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 

 ΧΑΝΙΩΝ 

2. YNANΠ/ ΑΡΧ. ΕΛΛ.ΑΚΤ-Λ.Σ./ΔΕΛΑΛ, με email delal@hcg.gr  

3. ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΕΣ ΣΚΑΦΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΑΛΙΕΥΣΗΣ ΤΟΝΝΟΥ 2022 (με email) 

4. ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (με email όπως έχουν καταχωρηθεί στο σύστημα eBCD) 

 

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝ.: 
Γενική Διεύθυνση Αλιείας 
Γεν. Δ/νσης, κα Μ. Πέτρου (mpetrou@minagric.gr)   
Δ/νση Ελέγχου Αλιευτικών Δραστηριοτήτων & Προϊόντων, κ. Π. Τσαχαγέα (ptsachageas@minagric.gr)   
Δ/νση Αλιείας, Διαχείρισης Αλιευτικών Πόρων, κα Μ. Σφενδυλάκη (syg014@minagric.gr)    
Δ/νση Αλιευτικής Πολιτικής και ΑΠΑΠ, κα Μ. Τσουβάλα (syg006@minagric.gr)  
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