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Εφαρμογή Απογραφικών Δελτίων 

1.1. Εισαγωγή 

Η εφαρμογή ‘Απογραφικά Δελτία’ αποτελείται από απλές φόρμες οι οποίες συμπληρώνονται με τα εκάστοτε 
απογραφικά δεδομένα  και αποστέλλονται από τους αντίστοιχους χρήστες και παραλαμβάνονται από τους 
αρμόδιους χρήστες της Γενικής Διεύθυνσης Αλιείας (ΓΔΑ). 

Η εφαρμογή ‘Απογραφικά Δελτία’ αποτελείται από τις ακόλουθες τρεις φόρμες: 

 Απογραφικό Δελτίο Μεταποίησης 

 Απογραφικό Δελτίο Εσωτερικών Νερών 

 Απογραφικό Δελτίο Υδατοκαλλιεργειών 

Για κάθε απογραφικό δελτίο υπάρχουν οι ακόλουθες επιλογές λειτουργικότητας: 

 Καταχώρηση δεδομένων απογραφικού δελτίου 

 Επισκόπηση αναφοράς απογραφικού δελτίου 

Η επισκόπηση ενός απογραφικού δελτίου μπορεί να γίνει από τον ίδιο το χρήστη ο οποίος βλέπει μόνο τα δελτία 
τα οποία έχει υποβάλει ο ίδιος και από τους αρμόδιους χρήστες της ΓΔΑ οι οποίοι μπορούν να δουν τα 
απογραφικά δελτία που έχουν υποβάλλει όλοι οι χρήστες. 

1.2. Απογραφικό Δελτίο Μεταποίησης 

Το Απογραφικό Δελτίο Μεταποίησης συμπληρώνεται σε ετήσια βάση από τις εγγεγραμμένες στο ΟΣΠΑ 
εμπορικές επιχειρήσεις που εκτελούν δραστηριότητες μεταποίησης. Το δελτίο συμπληρώνεται μία φορά το χρόνο 
για κάθε εγκατάσταση της εμπορικής επιχείρησης. 

1.2.1. Καταχώρηση Απογραφικού Δελτίου Μεταποίησης 

Ο χρήστης με ρόλο Εμπορικής Επιχείρησης πλοηγείται στη σελίδα εισόδου της εφαρμογής. Για την είσοδο στην 
εφαρμογή απαιτείται το ΑΦΜ και ο αντίστοιχος κωδικός πρόσβασης του χρήστη. 
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Μετά την πρόσβαση στην εφαρμογή ο χρήστης πατάει στο σύνδεσμο ‘Ηλεκτρονικές Αιτήσεις’ για να μεταβεί στην 
αντίστοιχη σελίδα. 

 

Από αυτή τη σελίδα επιλέγεται το «Απογραφικό Δελτίο Μεταποίησης». 

Καταχωρούνται τα στοιχεία των θέσεων εγκατάστασης, μίας ή περισσοτέρων θέσεων, με επιλογή του πεδίου 
¨ΠΡΟΣΘΗΚΗ¨, που είναι: 

 Κωδικός Κτηνιατρικής 

 Περιφερειακή ενότητα 

 Πλήρης Διεύθυνση Εγκατάστασης 

 Τηλέφωνο  

 email 

 

 

Επιλέγεται η εγκατάσταση μεταποίησης για την οποία υποβάλλεται το απογραφικό δελτίο. Η λίστα έχει 
διαθέσιμες προς επιλογή όλες τις εγκαταστάσεις τις  οποίες η εμπορική επιχείρηση έχει δηλώσει στα στοιχεία της. 
Στη συνέχεια καταγράφεται το έτος αναφοράς για το οποίο υποβάλλεται το απογραφικό δελτίο μεταποίησης.  

Η εμπορική επιχείρηση μπορεί να υποβάλει μόνο ένα απογραφικό δελτίο, για μια εγκατάσταση, για ένα 
έτος. 
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Ακολουθεί η καταχώρηση των στοιχείων παραγωγής. 

 

Με το πάτημα του κουμπιού «Προσθήκη» στην κεντρική φόρμα, προβάλλεται η οθόνη καταχώρησης των 
στοιχείων παραγωγής. Καταχωρούνται τα στοιχεία σχετικά με την παραγωγή της μονάδας μεταποίησης για κάθε 
αλίευμα χωριστά. Με το πάτημα του κουμπιού «Αποθήκευση» τα στοιχεία για το συγκεκριμένο αλίευμα 
περνιούνται στη κεντρική φόρμα. 

 

Η διαδικασία προσθήκης στοιχείων παραγωγής επαναλαμβάνεται μέχρι να συμπληρωθούν όλα τα σχετικά 
αλιεύματα για τη συγκεκριμένη μονάδα παραγωγής. Με το πάτημα του κουμπιού «Αποθήκευση» ολοκληρώνεται 
η διαδικασία καταχώρησης του απογραφικού δελτίου μεταποίησης. 

Στη συνέχεια καταχωρούνται τα στοιχεία που αφορούν στις οικονομικές μεταβλητές, το προσωπικό κλπ 
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Η διαδικασία προσθήκης στοιχείων παραγωγής επαναλαμβάνεται μέχρι να συμπληρωθούν όλα τα σχετικά 
αλιεύματα για όλες τις θέσεις εγκατάστασης της συγκεκριμένης επιχείρησης.  

Με το πάτημα του κουμπιού «Αποθήκευση» ολοκληρώνεται η διαδικασία καταχώρησης του απογραφικού δελτίου 
μεταποίησης. 

 

1.2.2.  Αναφορά Απογραφικού Δελτίου Μεταποίησης 

Ο χρήστης με ρόλο Εμπορικής Επιχείρησης ή χρήστης της Γενικής Διεύθυνσης Αλιείας πλοηγείται στη σελίδα 
εισόδου της εφαρμογής. Για την είσοδο στην εφαρμογή απαιτείται το ΑΦΜ / Όνομα Χρήστη και ο αντίστοιχος 
κωδικός πρόσβασης του χρήστη. 

 

 

Μετά την πρόσβαση στην εφαρμογή ο χρήστης πατάει στο σύνδεσμο ‘Ηλεκτρονικές Αιτήσεις’ για να μεταβεί στην 
αντίστοιχη σελίδα. 
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Από αυτή τη σελίδα επιλέγεται το «Αναφορά Δελτίου Μεταποίησης». 

 

Ορίζεται το εύρος ημερομηνιών για το οποίο θα πραγματοποιηθεί η αναζήτηση του απογραφικού δελτίου. 
Ορίζονται το «Από» και το «Έως» και πραγματοποιείται αναζήτηση βάσει του χρόνου που καταχωρήθηκε το 
απογραφικό δελτίο. 

 

Πατώντας τον μεγεθυντικό φακό δίπλα στην εγγραφή που ενδιαφέρει τον χρήστη προβάλλεται η φόρμα με τα 
στοιχεία του απογραφικού δελτίου. 
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1.3. Απογραφικό Δελτίο Υδατοκαλλιεργειών 

Το Απογραφικό Δελτίο Υδατοκαλλιεργειών συμπληρώνεται σε ετήσια βάση από τις εγγεγραμμένες στο ΟΣΠΑ 
εμπορικές επιχειρήσεις που εκτελούν δραστηριότητες υδατοκαλλιέργειας. Το δελτίο συμπληρώνεται μία φορά το 
χρόνο για κάθε εγκατάσταση της εμπορικής επιχείρησης. 

1.3.1. Καταχώρηση Απογραφικού Δελτίου Υδατοκαλλιεργειών 

Ο χρήστης με ρόλο Εμπορικής Επιχείρησης πλοηγείται στη σελίδα εισόδου της εφαρμογής. Για την είσοδο στην 
εφαρμογή απαιτείται το ΑΦΜ και ο αντίστοιχος κωδικός πρόσβασης του χρήστη. 

 

 

Μετά την πρόσβαση στην εφαρμογή ο χρήστης πατάει στο σύνδεσμο ‘Ηλεκτρονικές Αιτήσεις’ για να μεταβεί στην 
αντίστοιχη σελίδα. 
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Από αυτή τη σελίδα επιλέγεται το «Απογραφικό Δελτίο Υδατοκαλλιέργειας». 

 

Καταχωρούνται τα στοιχεία των θέσεων εγκατάστασης, μίας ή περισσοτέρων θέσεων, με επιλογή του πεδίου 
¨ΠΡΟΣΘΗΚΗ¨, που είναι: 

 Κωδικός Κτηνιατρικής 

 Περιφερειακή ενότητα 

 Πλήρης Διεύθυνση Εγκατάστασης 

 Τηλέφωνο  

 email 

 Είδος Εγκατάστασης 

 Κατάσταση Λειτουργίας 

 Αποκεντρωμένη Διοίκηση 

 Σύστημα Καλλιέργειας 

 Είδος Έκτασης 

 Είδος κ' Χρήση Υδάτων 

 Έκταση 

 Δυναμικότητα, αιτήματα επέκτασης 

 Άδειες, ΑΕΠΟ, Σύμβαση Μίσθωσης, ΠΟΑΥ 
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Επιλέγεται η εγκατάσταση υδατοκαλλιέργειας για την οποία υποβάλλεται το απογραφικό δελτίο. Η λίστα έχει 
διαθέσιμες προς επιλογή όλες τις εγκαταστάσεις τις οποίες η εμπορική επιχείρηση έχει δηλώσει στα στοιχεία της. 
Στη συνέχεια καταγράφεται το έτος αναφοράς για το οποίο υποβάλλεται το απογραφικό δελτίο 
υδατοκαλλιέργειας.  

Η εμπορική επιχείρηση μπορεί να υποβάλει μόνο ένα απογραφικό δελτίο για μια εγκατάσταση για ένα 
έτος. 

 

Στη συνέχεια καταχωρούνται τα στοιχεία για το προσωπικό της εγκατάστασης. Επιλέγεται η κατηγορία 
προσωπικού από τις τιμές: 

 ΜΟΝΙΜΟ 

 ΕΠΟΧΙΚΟ 

 ΙΔΙΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

καθώς και ο τύπος προσωπικού από τις τιμές: 

 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ 

 ΕΡΓΑΤΙΚΟ 

και καταχωρούνται τα σχετικά άτομα. 
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Το επόμενο βήμα είναι η καταχώρηση των στοιχείων παραγωγής των εκτρεφόμενων ειδών για τη μονάδα. Ο 
χρήστης μπορεί να εισάγει παραπάνω από ένα είδος. 
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Το επόμενο βήμα είναι η καταγραφή των εισαγωγών γόνου στη μονάδα. Ο χρήστης μπορεί να εισάγει παραπάνω 
από ένα είδος. 

 

 

Στο επόμενο βήμα γίνεται η καταγραφή της παραγωγής και πώλησης γόνου από την εν λόγω μονάδα. Ο χρήστης 
μπορεί να εισάγει πάνω από ένα είδος αλιεύματος. 
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Το τελευταίο βήμα είναι η καταχώρηση των οικονομικών μεταβλητών για το σύνολο της εμπορικής επιχείρησης.  
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Με το πάτημα του κουμπιού «Αποθήκευση» ολοκληρώνεται η διαδικασία καταχώρησης του απογραφικού δελτίου 
υδατοκαλλιεργειών. 

1.3.2. Αναφορά Απογραφικού Δελτίου Υδατοκαλλιεργειών 

Ο χρήστης με ρόλο Εμπορικής Επιχείρησης ή χρήστης της Γενικής Διεύθυνσης Αλιείας πλοηγείται στη σελίδα 
εισόδου της εφαρμογής. Για την είσοδο στην εφαρμογή απαιτείται το ΑΦΜ / Όνομα Χρήστη και ο αντίστοιχος 
κωδικός πρόσβασης του χρήστη. 

 

 

Μετά την πρόσβαση στην εφαρμογή ο χρήστης πατάει στο σύνδεσμο ‘Ηλεκτρονικές Αιτήσεις’ για να μεταβεί στην 
αντίστοιχη σελίδα. 

 

Από αυτή τη σελίδα επιλέγεται το «Αναφορά Δελτίου Υδατοκαλλιέργειας». 

Ορίζεται το εύρος ημερομηνιών για το οποίο θα πραγματοποιηθεί η αναζήτηση του απογραφικού δελτίου. 
Ορίζονται το «Από» και το «Έως» και πραγματοποιείται αναζήτηση βάσει του χρόνου που καταχωρήθηκε το 
απογραφικό δελτίο. 
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Πατώντας τον μεγεθυντικό φακό δίπλα στην εγγραφή που ενδιαφέρει τον χρήστη προβάλλεται η φόρμα με τα 
στοιχεία του απογραφικού δελτίου. 

 

1.4. Απογραφικό Δελτίο Εσωτερικών Υδάτων 

Το Απογραφικό Δελτίο Εσωτερικών Υδάτων συμπληρώνεται σε ετήσια βάση από τις Περιφερειακές Ενότητες 
Αλιείας για τις λίμνες, τα ποτάμια και τις λιμνοθάλασσες οι οποίες ανήκουν στην εκάστοτε περιφερειακή ενότητα. 
Το δελτίο συμπληρώνεται μία φορά το χρόνο για κάθε λίμνη, ποτάμι ή λιμνοθάλασσα. 

1.4.1. Καταχώρηση Απογραφικού Δελτίου Εσωτερικών Υδάτων 

Ο χρήστης με ρόλο μέλους περιφερειακής ενότητας πλοηγείται στη σελίδα εισόδου της εφαρμογής. Για την είσοδο 
στην εφαρμογή απαιτείται το όνομα και ο αντίστοιχος κωδικός πρόσβασης του χρήστη. 
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Μετά την πρόσβαση στην εφαρμογή ο χρήστης πατάει στο σύνδεσμο ‘Ηλεκτρονικές Αιτήσεις’ για να μεταβεί στην 
αντίστοιχη σελίδα. 

 

Από αυτή τη σελίδα επιλέγεται το «Απογραφικό Δελτίο Εσωτερικών Υδάτων». 

 

Ο χρήστης καταγράφει το έτος αναφοράς για το οποίο θα υποβάλει το απογραφικό δελτίο. Στη συνέχεια 
πατώντας το κουμπί «Προσθήκη» προβάλλεται η φόρμα καταγραφής των στοιχείων για τη λίμνη, ποτάμι ή 
λιμνοθάλασσα. Ο χρήστης μπορεί στο ίδιο απογραφικό δελτίο να υποβάλλει στοιχεία για πολλές λίμνες, ποτάμια ή 
λιμνοθάλασσες. 
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Ο χρήστης επιλέγει αρχικά τον τύπο εσωτερικού ύδατος για το οποίο καταχωρεί τα στοιχεία του απογραφικού 
δελτίου. Αναλόγως του τύπου εσωτερικού ύδατος ο χρήστης επιλέγει από λίστα με λίμνες και ποτάμια ή από λίστα 
με λιμνοθάλασσες. 

Στη συνέχεια καταγράφονται τα στοιχεία για τον αριθμό επαγγελματιών αλιέων, το προσωπικό (μόνο για τις 
λιμνοθάλασσες) και τα στοιχεία (ΑΜΑΣ και Όνομα) για τα σκάφη τα οποία δραστηριοποιούνται στην επιλεγμένη 
λίμνη, ποτάμι ή λιμνοθάλασσα. 

Στη συνέχεια, πατώντας το κουμπί «Προσθήκη» στην ενότητα προσθήκης αλιευμάτων προβάλλεται η φόρμα 
καταχώρησης των στοιχείων για την παραγωγή των αλιευμάτων για τη λίμνη, ποτάμι ή λιμνοθάλασσα. 

 

Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να εισάγει τα στοιχεία για πολλαπλά αλιεύματα για κάθε λίμνη, ποτάμι ή 
λιμνοθάλασσα. 
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Πατώντας το κουμπί «Αποθήκευση» αποθηκεύονται τα καταχωρημένα στοιχεία για τη λίμνη, ποτάμι ή 
λιμνοθάλασσα. 

 

Με το πάτημα του κουμπιού «Αποθήκευση» ολοκληρώνεται η διαδικασία καταχώρησης του απογραφικού δελτίου 
εσωτερικών υδάτων. 

1.4.2. Αναφορά Απογραφικού Δελτίου Εσωτερικών Υδάτων 

Ο χρήστης με ρόλο χρήστη Περιφερειακής Ενότητας Αλιείας ή χρήστης της Γενικής Διεύθυνσης Αλιείας 
πλοηγείται στη σελίδα εισόδου της εφαρμογής. Για την είσοδο στην εφαρμογή απαιτείται το Όνομα Χρήστη και ο 
αντίστοιχος κωδικός πρόσβασης του χρήστη. 
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Μετά την πρόσβαση στην εφαρμογή ο χρήστης πατάει στο σύνδεσμο ‘Ηλεκτρονικές Αιτήσεις’ για να μεταβεί στην 
αντίστοιχη σελίδα. 

 

Από αυτή τη σελίδα επιλέγεται το «Αναφορά Δελτίου Εσωτερικών Υδάτων». 

Ορίζεται το εύρος ημερομηνιών για το οποίο θα πραγματοποιηθεί η αναζήτηση του απογραφικού δελτίου. 
Ορίζονται το «Από» και το «Έως» και πραγματοποιείται αναζήτηση βάσει του χρόνου που καταχωρήθηκε το 
απογραφικό δελτίο. 

 

Πατώντας τον μεγεθυντικό φακό δίπλα στην εγγραφή που ενδιαφέρει τον χρήστη προβάλλεται η φόρμα με τα 
εσωτερικά ύδατα τα οποία έχει καταγράψει ο χρήστης στο εν λόγω απογραφικό δελτίο. 
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Πατώντας τον μεγεθυντικό φακό δίπλα στη λίμνη, ποτάμι ή λιμνοθάλασσα που ενδιαφέρει τον χρήστη 
προβάλλεται η φόρμα με τα στοιχεία τα οποία έχει καταγράψει ο χρήστης για την συγκεκριμένη λίμνη, ποτάμι ή 
λιμνοθάλασσα. 
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To παρόν παραδοτέο υποβάλλεται από την ένωση εταιριών (“η Ένωση” ή “ο Ανάδοχος”) PricewaterhouseCoopers Business Solutions Α.Ε. 
(“PwC”) και iknowhow Πληροφορική Α.Ε. (“ΙΚΗ”) στα πλαίσια της από 24/04/2013 (υπ. αριθμ. 1113) σύμβασης μεταξύ της Ένωσης με την 
Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. (o "Πελάτης"), αναφορικά με το έργο Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης και Καταγραφής των 
Αλιευτικών Δραστηριοτήτων (το "Έργο"). Το παρόν έχει εκδοθεί από την Ένωση για αποκλειστική χρήση και όφελος του Πελάτη / Τελικού 
Δικαιούχου και μόνο μέσα στα πλαίσια του εν λόγω Έργου. 
 
Η Ένωση δεν έχει προβεί σε κανενός είδους ελεγκτικό, λογιστικό, φορολογικό, οικονομικό και νομικό έλεγχο των πρωτογενών στοιχείων που 
έχουν τεθεί στη διάθεση της από τον Πελάτη. Όλα τα πρωτογενή στοιχεία και οι πρωτογενείς πληροφορίες που έχουν δοθεί από τον Πελάτη 
στην Ένωση έχουν χρησιμοποιηθεί «ως έχουν», η δε απόδειξη της εγκυρότητας τους βαρύνει τον Πελάτη. Η Ένωση ουδεμία ευθύνη φέρει για 
πράξεις ή παραλείψεις των οργάνων διοίκησης, υπαλλήλων και συνεργατών του Πελάτη, καθώς και για την επεξεργασία στοιχείων που 
ουδέποτε της υπεβλήθησαν ή της υπεβλήθησαν λανθασμένα ή εκπρόθεσμα.  
 
Δεν θα πρέπει να βασιστείτε στις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο παρόν έγγραφο χωρίς να λάβετε προηγουμένως ειδική 
επαγγελματική συμβουλή. Δεν παρέχεται οποιαδήποτε εγγύηση (ρητά ή σιωπηρά) αναφορικά με την ακρίβεια ή πληρότητα των πληροφοριών 
που περιλαμβάνονται στο παρόν έγγραφο και, στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, η Ένωση, τα στελέχη, οι υπάλληλοι και οι 
αντιπρόσωποι της δεν αποδέχονται οποιαδήποτε ευθύνη και δεν αναλαμβάνουν οποιαδήποτε υποχρέωση για οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη 
δική σας ή τρίτου ή για οποιαδήποτε απόφαση ληφθεί με βάση τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα. Η Ένωση δεν φέρει 
ευθύνη από τη χρήση του παρόντος για λόγους ελεγκτικούς, λογιστικούς, φορολογικούς, οικονομικούς, νομικούς, κτλ από τρίτους. Οι τελικές 
αποφάσεις του έργου λαμβάνονται πάντοτε από τη Διοίκηση του Πελάτη. Η Ένωση δε λαμβάνει αποφάσεις για θέματα που εμπίπτουν στην 
αρμοδιότητα του Πελάτη.  
 
© 2015 PricewaterhouseCoopers Business Solutions A.E.και iknowhow Πληροφορική Α.Ε. Με επιφύλαξη όλων των νομίμων δικαιωμάτων. 
 
Η επωνυμία ‘PwC’ αναφέρεται στην εταιρεία μέλος του δικτύου στην Ελλάδα, και σε μερικές περιπτώσεις μπορεί να αναφέρεται στο δίκτυο 
των εταιρειών μελών της PwC. Κάθε εταιρεία μέλος αποτελεί μια ξεχωριστή νομική οντότητα. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε 
επισκεφθείτε το www.pwc.com/structure. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


