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Εφαρμογή μηνιαίας παραγωγής 

επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών με ολικό 

μήκος <10μ, που δεν τηρούν ηλεκτρονικό 

ημερολόγιο 

1.1. Εισαγωγή 

Η εφαρμογή μηνιαίας παραγωγής επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών με ολ ικό μήκος<10μ, που δεν τηρούν 
ηλ εκτρονικό ημερολόγιο, αποτελεί μια εφαρμογή καταχώρησης (α) από τους υπαλλήλους των Υπηρεσιών Αλιείας  των 

μηνιαίων δηλώσεων παραγωγής που συγκεντρώνονται από τους πλοιοκτήτες των υπόχρεων αλιευτικών σκαφών ή  (β) 
από τον πλοιοκτήτη. 

 

 

1.2. Καταχώρηση δελτίου μηνιαίας αλιευτικής δραστηριότητας από 
χρήστη ΠΕ 

Ο χρήστης με ρόλ ο ΠΕ πλ οηγείται 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 ‘Αλιεία’ για να μεταβεί στην αντίστοιχη σελίδα.  

 

  

Από αυτή τη σελίδα επιλέγεται το «Μηνιαία Δήλωση Παραγωγή Σκαφών κάτω των 10μ». 

 

 

Σε αυτή την σελίδα καταχωρείτε στην πρώτη επιλογή το ΑΜΑΣ του σκάφους και πατάτε το κουμπί έλεγχος και σας 
εμφανίζει τις επιλογές: 
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«Αναγν/κό ασυρμάτου» 

«Σήμανση» 

«Όνομα(τα) καπετάνιων»  

Στην περίπτωση που δεν εμφανίζονται τα στοιχεία του σκάφους λόγω μη πλήρους καταχώρησης στο ΕΑΜ, δύναται 

να δημιουργηθεί πρόβλημα κατά την υποβολή. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει σε επικοινωνία με την  αρμόδια 
λ ιμενική αρχή να συμπληρωθούν ορθά τα στοιχεία για να είναι εφικτή η υποβολή της μηνιαίας δήλωσης.  

 

 Στην συνέχεια συμπληρώνετε τα παρακάτω πεδία: 

 Επιλ έξτε από τη λ ίστα το έτος . 

 Επιλ έξτε από τη λ ίστα το μήνα. 

 Επιλ έξτε από τη λ ίστα το βασικό εργαλείο που ασκήθηκε κυρίως η αλ ιευτική δραστηριότητα το μήνα 
αναφοράς. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει αλ ιευτική προσπάθεια το συγκεκριμένο μήνα ως βασικό 
εργαλ είο επιλέγεται το ΧΩΡΙΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (NFA), ενώ όταν γίνεται χρήση εργαλείου που 
δε συμπεριλαμβάνεται στη λ ίστα επιλέγεται το ΑΓΝΩΣΤΟ .  

 Επιλ έξτε από τη λ ίστα την περιοχή αλ ιείας που ασκήθηκε κυρίως η αλ ιευτική δραστηριότητα το μήνα 
αναφοράς. 

 Στο πεδίο αλ ιεύματα αρχίζω να πληκτρολογώ το είδος και εμφανίζεται από την αναδυόμενη λ ίστα και το 
επιλ έγω. 

π.χ. Αθερίνες 

 

 

 Στην συνέχεια στο πεδίο «Εκτιμώμενο Βάρος (kg)» πληκτρολογώ την ποσότητα σε κιλ ά π.χ. 10kg  

 Και πατάω το κουμπί  «Προθήκη Αλιεύματος». 

 Στην συνέχεια επαναλαμβάνω την ίδια διαδικασία για κάθε  είδος αλ ιευτικού προϊόντος. 

Σημειώνουμε ότι για διευκόλυνση κατά την καταχώρηση των ειδών, στις ελληνικές ονομασίες  των ειδών 
όπως εμφανίζονται για όσα είδη έχει δοθεί ονομασία λ όγω εισαγωγών αλλά είναι εκτός Μεσογείου έχει μπει 
η σήμανση (*) και σε όσα είναι απαγορευμένα είδη η σήμανση (*ΑΠ).  
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 Με την  ολοκλήρωση της καταχώρησης των απαραίτητων στοιχείων ο χρήστης πατάει το κουμπί «Αποστολή» 

. 

Το κουμπί «Αποστολή» ενεργοποιείται μόνο όταν πληρούνται τα κριτήρια. Αντίθετα δεν ενεργοποιείται και η 

αίτηση δεν θα γίνεται δεκτή από το σύστημα στην  περίπτωση που δεν  έχουν  συμπλ ηρωθεί όλ α τα πεδία.  

 

 

1.3. Καταχώρηση δελτίου μηνιαίας αλιευτικής δραστηριότητας από 
πλοιοκτήτη 

 

Ο χρήστης με ρόλ ο πλοιοκτήτη πλοηγείται στη σελίδα εισόδου της εφαρμογής. Για την είσοδο σ την εφαρμογή 
απαιτείται το αναγνωριστικό και ο αντίστοιχος κωδικός πρόσβασης του χρήστη.  

 

 

 

Μετά την  πρόσβαση στην εφαρμογή ο χρήστης πατάει στο σύνδεσμο ‘Αλιεία’ για να μεταβεί στην αντίστοιχη σελίδα.  
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Επιλ έγεται η «Μηνιαία Δήλωση Παραγωγής Σκαφών κάτω των 10μ»  

 

 

Εμφανίζονται αυτόματα τα στοιχεία του σκάφους όπως είναι καταχωρημένα στο ΕΑΜ και αφορούν σε : 

«Αναγν/κό ασυρμάτου» 

«Σήμανση» 
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«Όνομα(τα) καπετάνιων»  

Στην περίπτωση που δεν εμφανίζονται τα στοιχεία του σκάφους λόγω μη πλήρους καταχώρησης στο ΕΑΜ, δύναται 
να δημιουργηθεί πρόβλημα κατά την υποβολή. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει σε επικοινωνία με την  αρμόδια 
λ ιμενική αρχή να συμπληρωθούν ορθά τα στοιχεία για να είναι εφικτή η υποβολή της μηνιαίας δήλωσης.  

 Στην συνέχεια συμπληρώνετε τα παρακάτω πεδία: 

 Επιλ έξτε από τη λ ίστα το έτος . 

 Επιλ έξτε από τη λ ίστα το μήνα. 

 Επιλ έξτε από τη λ ίστα ΕΝΑ αλ ιευτικό εργαλείο το οποίο είναι το βασικό εργαλείο που ασκήθηκε η αλ ιευτική 

δραστηριότητα το μήνα αναφοράς.  Στην περίπτωση που δεν υπάρχει αλ ιευτική προσπάθεια το συγκεκριμένο 
μήνα ως βασικό εργαλείο επιλέγεται το ΧΩΡΙΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (NFA), ενώ όταν γίνεται 
χρήση εργαλείου που δε συμπεριλαμβάνεται στη λίστα επιλέγεται το ΑΓΝΩΣΤΟ . 

 Επιλ έξτε από τη λ ίστα την περιοχή αλ ιείας που ασκήθηκε κυρίως η αλ ιευτική δραστηριότητα το μήνα 

αναφοράς. 

 Στο πεδίο αλ ιεύματα αρχίζω να πληκτρολογώ το είδος και εμφανίζεται από την αναδυόμενη λ ίστα και το 
επιλ έγω. 

π.χ. Αθερίνες 

 

 

 Στην συνέχεια στο πεδίο «Εκτιμώμενο Βάρος (kg)» πληκτρολογώ την ποσότητα σε κιλ ά π.χ. 10kg  

 Και πατάω το κουμπί  «Προθήκη Αλιεύματος». 

 Στην συνέχεια επαναλαμβάνω την ίδια διαδικασία για κάθε είδος αλ ιευτικού προϊόντος. 

Σημειώνουμε ότι για διευκόλυνση κατά την καταχώρηση των ειδών, στις ελληνικές ονομασίες των ειδών 
όπως εμφανίζονται για όσα είδη έχει δοθεί ονομασία λ όγω εισαγωγών αλλά είναι εκτός Μεσογείου έχει μπει 
η σήμανση (*) και σε όσα είναι απ αγορευμένα είδη η σήμανση (*ΑΠ).  

 Με την  ολοκλήρωση της καταχώρησης των απαραίτητων στοιχείων ο χρήστης πατάει το κουμπί «Αποστολή» 
. 

Το κουμπί «Αποστολή» ενεργοποιείται μόνο όταν πληρούνται τα κριτήρια. Αντίθετα δεν ενεργοποιείται και η 

αίτηση δεν θα γίνεται δεκτή από το σύστημα στην  περίπτωση που δεν  έχουν  συμπλ ηρωθεί όλ α τα πεδία .  
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1.4. Αναζήτηση μηνιαίου δελτίου 

Μετά την  πρόσβαση στην εφαρμογή ο χρήστης πατάει στο σύνδεσμο ‘Αλιευτικό Ημερολόγιο’ για να μεταβεί στην 

αντίστοιχη σελίδα. 

 

 

Από αυτή τη σελίδα επιλέγεται το «Ιστορικό αλ ιευτικής δραστηριότητας σκαφών κάτω των 10μ». 

 

 

 

Σε αυτή την σελίδα καταχωρείτε στην πρώτη επιλογή το ΑΜΑΣ του σκάφους  για τους χρήστες ΠΕ, ή εμφανίζεται 
αυτόματα για τους χρήστες ΑΛΙΕΙΣ. 

Στην συνέχεια επιλέγετε από την αναδυόμενη λίστα, το χρονικό διάστημα που θέλ ετε να εμφανίσει το κατατεθημένο 
μηνιαίο δελτίο και πατήστε το κουμπί «Αναζήτηση».  

Αν δεν  έχετε συμπληρώσει το ΑΜΑΣ του σκάφους δεν εμφανίζει αποτελέσματα.  
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1.5. ΦΟΡΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

1.5.1. Φόρμα Εντύπου συμπλήρωσης Μηνιαίας Παραγωγής 
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1.5.2. Φόρμα Εντύπου συμπλήρωσης Μηνιαίας Παραγωγής – 
Παράδειγμα συμπλήρωσης 
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1.5.3. Φόρμα Εντύπου συμπλήρωσης Μηνιαίας Παραγωγής 
Συγκεντρωτικά για το σύνολο του έτους 2015. 

 


