
 
 
 

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΣΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΧΩΡΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΟΣΠΑ 

 
Τα μηνύματα που υποβάλλονται από τους αλιείς και τους εμπόρους (πρώτους 
αγοραστές), καταχωρούνται στη βάση του ΟΣΠΑ. 
 
Στην ιστοσελίδα της Γενικής Δ/νσης Αλιείας, διατίθενται τα μηνύματα που έχουν 
υποβληθεί προσβάσιμα από τους χρήστες της Διοίκησης 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  
 
 

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

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

 
Στη συγκεκριμένη επιλογή ο χρήστης θα πατήσει «Δημόσιοι Λειτουργοί»  

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


 
 
Εμφανίζεται η οθόνη στην οποία  χρήστης θα πρέπει να εισάγει το αναγνωριστικό 
χρήστη και τον κωδικό του. 
 

 
Για τους υπαλλήλους της Γενικής Δ/νσης Αλιείας και των Τμημάτων Αλιείας των ΠΕ, 
ισχύουν οι κωδικοί πρόσβασης που έχουν χορηγηθεί. 
 
Για τους υπαλλήλους των Λιμενικών Αρχών και μέχρι την οριστικοποίηση των 
εφαρμογών του ΟΣΠΑ που αφορούν στις Λιμενικές Αρχές, έχει χορηγηθεί ένας 
κωδικός πρόσβασης στη συγκεκριμένη πύλη. 
 
Για τους υπαλλήλους των Τελωνειακών Αρχών, έχει χορηγηθεί ένας κωδικός 
πρόσβασης στην συγκεκριμένη πύλη. 
 
Ο χρήστης εισάγει το αναγνωριστικό χρήστη και τον κωδικό και επιλέγει το 
«Αλιευτικό Ημερολόγιο» από το κεντρικό μενού στο πάνω μέρος της οθόνης.   
 

 
 

Για την αλιευτική δραστηριότητα δίνονται οι επιλογές: 

 Ιστορικό ημερολογίων ανά ημερομηνία (αναζήτηση όλων των μηνυμάτων 
όλων των ΑΜΑΣ για το χρονικό διάστημα που έχουμε ορίσει) 

 Ιστορικό ημερολογίων ανά αλιευτικό ταξίδι (αναζήτηση όλων των 
μηνυμάτων ανά αλιευτικό ταξίδι ανά ΑΜΑΣ και τις ημερομηνίες που έχουμε 
ορίσει) 

 
Ενώ για την εμπορική δραστηριότητα των πρώτων αγοραστών δίνεται η επιλογή: 



 
 Ιστορικό Δηλώσεων Ανάληψης / Πώλησης (αναζήτηση Αναλήψεων και 

Πωλήσεων ανά ΑΦΜ εμπόρου ή/και ΑΜΑΣ και τις ημερομηνίες που έχουμε 
ορίσει) 

 
(α) Επιλέγοντας «Ιστορικό ημερολογίων ανά ημερομηνία», καταχωρείται το εύρος 
των ημερομηνιών αναζήτησης, π.χ. αν επιθυμούμε την εμφάνιση των μηνυμάτων 
της 2ης/12/2014 θα πρέπει να καταχωρηθεί από 2/12/2014 εώς 3/12/2014. 
 

 
 

Επιλέγοντας «Αναζήτηση», εμφανίζονται ανά ΑΜΑΣ όλα τα μηνύματα που έχουν 
υποβληθεί και καταχωρηθεί στη βάση για το επιλεγμένο χρονικό διάστημα 
 

 
 
 

Επιλέγοντας το μεγενθυντικό φακό εμφανίζονται τα μηνύματα με την περιγραφή 
τους για το συγκεκριμένο ΑΜΑΣ και για το χρονικό διάστημα που έχει οριστεί: 

 



 

 
 

Στην περίπτωση εκφόρτωσης τόνου BFT στην δεξιά στήλη εμφανίζεται και ο 
αριθμός BCD που έχει σχηματιστεί κατά την εκφόρτωση.  

 
 
Επιλέγοντας τον αριθμό BCD εμφανίζεται το έντυπο του BCD προσυμπληρωμένο με 
τα στοιχεία της αλιευτικής δραστηριότητας. 
 

 
 
Επιλέγοντας το μεγενθυντικό φακό εμφανίζεται η σχετική φόρμα συμπληρωμένη με 
τα στοιχεία που την αφορούν (στοιχεία απόπλου, αλιευτική δραστηριότητα, 
εκφόρτωση κλπ). 



 
 

 
 
(β) Επιλέγοντας «Ιστορικό ημερολογίων ανά αλιευτικό ταξίδι», καταχωρείται το 
ΑΜΑΣ και το εύρος των ημερομηνιών αναζήτησης, π.χ. αν επιθυμούμε την 
εμφάνιση των μηνυμάτων της 2ης/12/2014 θα πρέπει να καταχωρηθεί από 
2/12/2014 εώς 3/12/2014. 
 
Στην περίπτωση αυτή ο χρήστης μεταβαίνει απ’ευθείας στα μηνύματα του 
αλιευτικού ταξιδιού του συγκεκριμένου ΑΜΑΣ για τις ημερομηνίες που έχει ορίσει 
και η διαδικασία είναι η ίδια όπως έχει περιγραφεί παραπάνω. 
 

(γ) Επιλέγοντας «Ιστορικό Δηλώσεων Ανάληψης / Πώλησης», δίνεται η δυνατότητα 
αναζήτησης είτε με συνδυασμό ΑΜΑΣ σκάφους και ΑΦΜ εμπόρου, είτε 
μεμονωμένα, των Δηλώσεων Ανάληψης, των Δηλώσεων Πώλησης ή και ΟΛΩΝ (και 
Αναλήψεις και Πωλήσεις) που έχουν υποβληθεί. 
 
Σημειώνουμε ότι όταν συμπληρωθούν τα στοιχεία Πώλησης, η αντίστοιχη Δήλωσης 
Ανάληψης δεν εμφανίζεται καθώς έχει οριστικοποιηθεί ως Δήλωση Πώλησης. 
Δηλαδή οι Δηλώσεις Ανάληψης που εμφανίζονται αντιστοιχούν στις εκκρεμείς 
Δηλώσεις Πώλησης. 
 

 
 



 
Εισάγοντας τις επιλογές αναζήτησης και πατώντας το πλήκτρο «ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ», 
εμφανίζεται η σχετική φόρμα: 

 


