
Εγγραφή στον Κατάλογο Πρώτων Αγοραστών και Χορήγηση Κωδικού Πρόσβασης στο 

Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης και Καταγραφής Αλιευτικών Δραστηριοτήτων 

¨ΟΣΠΑ¨ 

 
Στο πλαίσιο υλοποίησης του Ολοκληρωμένου Συστήματος Παρακολούθησης και 

Καταγραφής Αλιευτικών Δραστηριοτήτων “ΟΣΠΑ”, έχει ενεργοποιηθεί η διαδικασία εγγραφής 
στον κατάλογο πρώτων αγοραστών και χορήγησης κωδικών και αναγνωριστικών χρήσης, για την 
πρόσβαση στο ΟΣΠΑ.  

 
Αναλυτικά η διαδικασία έχει ως ακολούθως: 
 
Ο χρήστης θα πρέπει να έχει πρόσβαση σε ηλεκτρονικό υπολογιστή στον οποίο θα πρέπει να 

υπάρχει εγκατεστημένος φυλλομετρητής και να επιλέξει ένα:  

 

Επιλέγοντας λοιπόν την έναρξη του φυλλομετρητή, και πληκτρολογώντας τη διεύθυνση της 

διαδικτυακής πύλης του ΟΣΠΑ στη διεύθυνση http://www.alieia.minagric.gr, εμφανίζεται η 

παρακάτω εικόνα: 

 
 
Στο μέσο της αρχικής σελίδας υπάρχει η επιλογή  
 
 

 

http://www.alieia.minagric.gr/


Όταν την επιλέξει ο χρήστης κατευθύνεται στο τμήμα της ιστοσελίδας που αφορά το κομμάτι του 
ΟΣΠΑ. 

 
Στη συγκεκριμένη επιλογή ο χρήστης θα πατήσει «Εμπορικές επιχειρήσεις / αλιείς»  
 

 

Στο κάτω μέρος της Οθόνης υπάρχει η επιλογή «Αίτηση εγγραφής εμπορικών επιχειρήσεων», την 
οποία και επιλέγουν οι υποψήφιοι χρήστες. 
 

 

Αρχικά επιλέγεται από λίστα ο τύπος προσώπου: Νομικό ή Φυσικό Πρόσωπο. 

Με την επιλογή «Φυσικό πρόσωπο», ο χρήστης κατευθύνεται στη φόρμα καταχώρησης των στοιχείων :  

 ΑΦΜ 



 Στοιχεία νόμιμου εκπροσώπου δηλ. των στοιχείων του φυσικού προσώπου 

 Στοιχεία έδρας επιχείρησης 

 

 

Με την επιλογή «Νομικό πρόσωπο», ο χρήστης κατευθύνεται στη φόρμα καταχώρησης των 

στοιχείων :  

 ΑΦΜ  

 Νομική Μορφή 

 Επωνυμία 

 Διακριτικός τίτλος 

 Στοιχεία νόμιμου εκπροσώπου με δυνατότητα προσθήκης και περισσότερων του 

ενός 

 Στοιχεία έδρας επιχείρησης 

 

 



Στη συνέχεια εφ’όσον η επιχείρηση διαθέτει επιμέρους εγκαταστάσεις (υποκαταστήματα, 

αποθήκες, μονάδες παραγωγής κλπ), επιλέγεται από το χρήστη «ΝΑΙ» και συμπληρώνονται 

τα στοιχεία των επιμέρους εγκαταστάσεων, με δυνατότητα καταχώρησης περισσότερων της 

μίας.  

Στην περίπτωση που η έδρα της επιχείρησης ταυτίζεται με εγκατάσταση αλιευτικής 

δραστηριότητας καταχωρείται και σε αυτή τη φόρμα.  

 

 

Ακολουθεί η επιλογή της Δραστηριότητας της επιχείρησης, μία ή περισσοτέρων. Η 

επιλογή της δραστηριότητας καθορίζει και τα μενού πρόσβασης στο ΟΣΠΑ.     

 

Με την επιλογή «Πρώτη πώληση», εμφανίζονται προς καταχώρηση πεδία που 

αφορούν: 

 την κατηγορία αγοραστή 

 αριθμό ΓΕΜΗ 

 αριθμό εγγραφής στο μητρώο εμπόρων του ΥΠΑΑΤ, εφ’όσον υπάρχει 

 αλιευτικά προϊόντα που περιλαμβάνει η εμπορική του δραστηριότητα  
 

 

 
Ο χρήστης συμπληρώνει όλα τα πεδία για να ενταχθεί στο σύστημα επιλέγει: (α) 
«Έλεγχος ΑΦΜ», με τον οποίο επαληθεύεται ότι το ΑΦΜ της επιχείρησης είναι 
σωστό, (β) «Αποδοχή» για τη δήλωση αληθών στοιχείων και αποδοχής και πατάει 
Υποβολή αίτησης 
 

 



 

 
Αυτόματα επιστρέφει στην αρχική οθόνη στην οποία λαμβάνει το μήνυμα επιτυχούς 
καταχώρησης και μοναδικό κωδικό εξέλιξης της αίτησης.   
 

 

Με τον κωδικό της αίτησης ο χρήστης βλέπει την κατάσταση της αίτησης του, μέσω της 

αρχικής φόρμας και την επιλογή «Εξέλιξη αίτησης εγγραφής εμπορικών 

επιχειρήσεων». 

 

 

 

Όταν εγκριθεί το αίτημά σας, συμπληρώνοντας τον κωδικό της αίτησης θα 
εμφανιστεί ο κωδικός πρόσβασής σας στο σύστημα (password). 
Σημειώνεται ότι για τις εμπορικές επιχειρήσεις το αναγνωριστικό χρήστη (user name), είναι 

το ΑΦΜ της επιχείρησης. 

http://portal.alieia.minagric.gr/wps/portal/fishing
http://portal.alieia.minagric.gr/wps/portal/fishing


Επίσης, ολοκληρώνεται και η διαδικασία εγγραφής στον κατάλογο πρώτων αγοραστών και 

τα στοιχεία της επιχείρησης (επωνυμία και στοιχεία επικοινωνίας), θα αναρτώνται στο 

σχετικό μενού που υπάρχει στην έναρξη και είναι προσβάσιμο στο κοινό. 

 


