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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 
Υποχρέωση υποβολής στοιχείων αλιευτικών δραστηριοτήτων 

 
Σε συνέχεια του υπ΄αριθμ. 4634/137699/11-10-2018 εγγράφου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
& Τροφίμων σας ενημερώνουμε τα παρακάτω,  

→ τα σκάφη μικρότερα των 10μ,  
που δεν τηρούν ηλεκτρονικό ημερολόγιο, θα πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους υπόχρεους, 
στην ηλεκτρονική εφαρμογή του ΟΣΠΑ, οι μηνιαίες δηλώσεις παραγωγής. Η προθεσμία υποβολής είναι 
μέχρι τη 12η του μήνα που έπεται του μήνα αναφοράς. Ενημερώνουμε, ότι το προσεχές διάστημα η 
τήρηση της υποχρέωσης υποβολής των μηνιαίων δελτίων παραγωγής θα γίνεται μόνο με χρήση της 
ηλεκτρονικής εφαρμογής από τους ίδιους τους αλιείς, οπότε θα πρέπει να προβούν όσοι δεν το έχουν 
κάνει,  σε λήψη κωδικών από το Τμήμα Αλιείας.  

→ για τα σκάφη 10 – 12μ,  
που δεν τηρούν ηλεκτρονικό ημερολόγιο, θα πρέπει να τηρούνται έντυπα ημερολόγια αλιείας – δηλώσεις 
εκφόρτωσης, για κάθε ημέρα αλιευτικού ταξιδιού, αντίγραφο των οποίων υποβάλλεται εντός 48 ωρών 
από την ημερομηνία εκφόρτωσης: (α) στις αρμόδιες λιμενικές αρχές εκφόρτωσης και (β) στο Τμήμα 
Αλιείας που θα  καταχωρεί τα στοιχεία των ημερολογίων αλιείας – εκφόρτωσης στην ηλεκτρονική 
εφαρμογή του ΟΣΠΑ. Η καταχώρηση μπορεί να γίνει και από τον ιδιοκτήτη αφότου του έχει χορηγηθεί 
κωδικός πρόσβασης .  
Η χρήση αυτής της δυνατότητας απαλλάσσει το σκάφος από την υποχρέωση τήρησης έντυπου 
ημερολογίου – εκφόρτωσης, όμως ισχύουν οι υποχρεώσεις τήρησης του ηλεκτρονικού ημερολογίου. 
Διευκρινίζεται ότι για την κατηγορία των σκαφών αυτών, δε συνδέεται η χρήση του ηλεκτρονικού 
ημερολογίου – εκφόρτωσης, με την υποχρέωση εγκατάστασης και λειτουργίας VMS.  

→ τα σκάφη μεγαλύτερα των 12μ,  
και για τα σκάφη ανεξαρτήτως μήκους που τηρούν ηλεκτρονικό ημερολόγιο (υποχρέωση αλιευτικών 
αδειών, διαχειριστικών σχεδίων κλπ), για τους σκοπούς επαλήθευσης – επικύρωσης δεδομένων 
απαιτείται ο έλεγχος της τήρησης του κανόνα ότι για κάθε ημέρα που το σκάφος είναι στη θάλασσα 
(πηγή δεδομένων : VMS – ΚΠΑ), θα πρέπει να έχει υποβληθεί τουλάχιστον ένα μήνυμα ηλεκτρονικού 
ημερολογίου (πηγή δεδομένων: ERS – ΟΣΠΑ).   
 
 Στο πλαίσιο της ενδυνάμωσης του θεσμικού πλαισίου του εθνικού συστήματος ελέγχου, για την τήρηση 
της υποχρέωσης υποβολής στοιχείων, είναι σε εξέλιξη παρεμβάσεις που αφορούν την εισαγωγή της 
υποχρέωσης υποβολής στοιχείων παραγωγής ως όρο για την ανανέωση των αλιευτικών αδειών, 
την ενεργοποίηση διαδικασιών επιβολής κυρώσεων για τη μη υποβολή στοιχείων κλπ.  
 
 


