
Οδηγίες Χρήσης Καταχώρησης Άδειας Αλιευτικού Τουρισμού 

Η άδεια αλιευτικού τουρισμού, σύμφωνα με τας προβλεπόμενα στην παρ.2. του άρθρου 4 

της ΚΥΑ αριθ.414/2354/12-1-2015 (ΦΕΚ Β 97/20-1-2015), χορηγείται υπό τη μορφή 

έγκρισης διενέργειας αλιευτικού τουρισμού με καταχώρηση στα στοιχεία του σκάφους και 

του ενδιαφερόμενου πλοιοκτήτη στο Ο.Σ.Π.Α., χωρίς να απαιτείται η έκδοση σχετικής 

διοικητικής πράξης. 

Η καταχώρηση της άδειας αλιευτικού τουρισμού, είναι επιτρεπτή από τους χρήστες με 

πρόσβαση στο μενού ¨Ανάθεση Κωδικού¨ του ΟΣΠΑ. 

Η σχετική επιλογή ενσωματώθηκε στα χαρακτηριστικά του σκάφους που προέρχονται με 

διασύνδεση σε πραγματικό χρόνο από το Εθνικό Αλιευτικό Μητρώο, ώστε να είναι 

συγκεντρωμένη και διαθέσιμη η τρέχουσα εικόνα του σκάφους. 

Για το σκοπό αυτό είναι σημαντική η επικαιροποίηση των στοιχείων σκάφους και 

πλοιοκτητών σε συνεργασία με τα Λιμεναρχεία, ώστε να υπάρχει πλήρης και ορθή 

απεικόνιση των στοιχείων. 

Αναλυτικά οι οδηγίες προσθήκης στο ΟΣΠΑ της άδειας αλιευτικού τουρισμού σε σκάφος 

έχουν ως ακολούθως:  

Ο υπεύθυνος χρήστης για την ανάθεση των κωδικών σε αλιευτικά σκάφη, 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 www.alieia.minagric.gr εμφανίζεται η 

παρακάτω εικόνα: 

 

Ο χρήστης επιλέγει την επιλογή ΟΣΠΑ. 

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


 

Με την επιλογή αυτή εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη. 

 

Από τις διαθέσιμες επιλογές ο χρήστης επιλέγει την επιλογή που αφορά τους Δημόσιους 

Λειτουργούς. 

 

 

Ο χρήστης επιλέγει την αντίστοιχη επιλογή που αναφέρεται στους δημόσιους λειτουργούς 

και μεταφέρονται στο ασφαλές τμήμα της ιστοσελίδας όπου καλούνται να κάνουν είσοδο 

στην εφαρμογή χρησιμοποιώντας τα αναγνωριστικά του χρήστη. 

 

Ο χρήστης εισάγει το αναγνωριστικό του και τον κωδικό που του έχει αποδοθεί  



 

Επιλέγει από το μενού Ανάθεση Κωδικών την επιλογή Δημιουργία Κωδικού για Πλοιοκτήτη. 

Αυτόματα ανοίγει η επιλογή για την αναζήτηση του σκάφους και ο χρήστης εισάγει το 

ΑΜΑΣ του σκάφους που μοναδικοποιεί την εγγραφή. 

 

Το σύστημα εμφανίζει τα στοιχεία του σκάφους αλλά και τα στοιχεία του/των 

πλοιοκτήτη/των. Παράλληλα εμφανίζονται στοιχεία για τα εργαλεία του σκάφους αλλά και 

τα ονόματα των ναυτολογημένων κυβερνητών. 

 

 

 

Ο χρήστης ελέγχει τα στοιχεία και κοινοποιεί στον πλοιοκτήτη τις διορθώσεις που πρέπει 

να κάνει στα στοιχεία του σκάφους του στο ΕΑΜ. 

Το πεδίο ¨Άδεια Αλιευτικού Τουρισμού¨, εμφανίζεται στα χαρακτηριστικά του σκάφους και 

δίνεται η δυνατότητα στο χρήστη να το επιλέξει για όσα σκάφη διαθέτουν την άδεια αυτή. 



Αντίστοιχα το πεδίο αυτό αποεπιλέγεται όταν παύει να ισχύει η άδεια αλιευτικού 

τουρισμού για αυτό το σκάφος. 

Στη συνέχεια ο χρήστης κάνει έξοδο από την εφαρμογή χωρίς να απαιτείται κάποια άλλη 

ενέργεια (σημειώνεται ότι και έξοδο από την εφαρμογή με επιλογή της ¨ακύρωσης¨ να 

κάνει ο χρήστης ισχύει η καταχώρησή του στο πεδίο του αλιευτικού τουρισμού). 

 

Για την αναζήτηση των αλιευτικών σκαφών στα οποία έχει γίνει η καταχώρηση της άδειας 

αλιευτικού τουρισμού, ο χρήστης μεταβαίνει στην επιλογή ¨Αλιευτικό Ημερολόγιο¨ και 

επιλέγει την ¨Αναζήτηση Σκαφών με Άδεια Αλιευτικού Τουρισμού¨. 

 

Δίνεται η δυνατότητα αναζήτησης είτε μεμονωμένα συγκεκριμένου σκάφους με 

πληκτρολόγηση του ΑΜΑΣ του σκάφους και στη συνέχεια επιλογή του πεδίου ¨Αναζήτηση¨, 

είτε όλων των σκαφών με άδεια αλιευτικού τουρισμού, χωρίς την καταχώρηση ΑΜΑΣ και 

επιλογή μόνο του πεδίου ¨Αναζήτηση¨. 

Σημειώνεται ότι πρόσβαση στην αναζήτηση αυτή δίνεται και στους λιμενικούς με τον 

κωδικό πρόσβασης που τους έχει δοθεί. 


