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Ποιος είναι εγγεγραμμένος αγοραστής και τι υποχρεώσεις έχει; 

Εγγεγραμμένος Αγοραστής: Φυσικό ή Νομικό πρόσωπο που αγοράζει αλιεύματα κατευθείαν
από αλ. σκάφη και στη συνέχεια τα προωθεί προς εμπορική εκμετάλλευση

Το πιστοποιητικό εγγραφής πρέπει να βρίσκεται αναρτημένο στο χώρο εμπορίας αλ.
προϊόντων

Οι εγγεγραμμένοι αγοραστές πρέπει να υποβάλλουν κάθε χρόνο (μέχρι την 1η Οκτωβρίου
κάθε έτους) τις οικονομικές καταστάσεις του προηγούμενου έτους, στις οποίες να φαίνεται
ξεχωριστά από τις υπόλοιπες αγορές, ο ετήσιος κύκλος εργασιών σε αγορές αλ. προϊόντων.

Εγγεγραμμένος αγοραστής ο οποίος δεν αγοράζει πλέον αλιεύματα κατευθείαν από αλ. σκάφη
και δεν θα δραστηριοποιηθεί ξανά μπορεί να ζητήσει τη διαγραφή του από το Μητρώο.
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Γιατί να υποβάλλω τις αγορές στο σύστημα ERS?
(α) Νομοθεσία
Σύμφωνα με τους Κοινοτικούς Κανονισμούς για τον έλεγχο της αλιείας (ΕΚ) 1224/2009 και (ΕΕ) 404/2011,
άτομα ή επιχειρήσεις που αγοράζουν αλιεύματα κατευθείαν από αλιευτικά σκάφη και στη συνέχεια τα
εμπορεύονται, βαραίνονται με την υποχρέωση συμπλήρωσης και αποστολής στο Τμήμα Αλιείας και
Θαλασσίων Ερευνών, του Δελτίου Πώλησης.

(β) Έλεγχος
Αλιεύματα τα οποία εντοπίζονται σε πρατήρια εμπορίας αλ. προϊόντων που δεν έχουν δηλωθεί ούτε σε
Μητρώο Ζύγισης, ούτε σε Δελτίο πώλησης, ούτε σε Δελτίο Ανάληψης, ούτε συνοδεύονται από έντυπα για
την ιχνηλασιμότητα και δεν μπορεί να εντοπιστεί η προέλευση τους είναι πολύ πιθανόν παράνομα
αλιεύματα

(γ) Συλλογή Δεδομένων
Η πληροφόρηση, λειτουργεί και σαν τρόπος να συλλέξουμε δεδομένα που αφορούν τόσο την παραγωγή
των αλ. προϊόντων της Κύπρου όσο και την οικονομική «μερίδα» που έχουν τα αλιευτικά προϊόντα που
προέρχονται από την αλιεία στην Κυπριακή αγορά.
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Τί είναι, που το βρίσκω και πώς ενώνομαι με το ERS

Το σύστημα ERS είναι ένα σύστημα που σχεδιάστηκε ώστε,
ανάμεσα σε άλλα, να μπορούν οι επιχειρήσεις που εμπορεύονται 
αλ. προϊόντα κατευθείαν από αλ. σκάφη να τα καταχωρούν. 

Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών
www.moa.gov.cy/dfmr

Στην αρχική σελίδα και στο κάτω δεξιό μέρος της οθόνης 
υπάρχει ένα εικονίδιο που γράφει ERS.

Αφού εγγραφεί μια επιχείρηση στο Μητρώο Εγγεγραμμένων
Αγοραστών, δημιουργείται «λογαριασμός» και πλέον είναι δυνατή 
η καταχώρηση δεδομένων.

http://www.moa.gov.cy/dfmr
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Τί είναι, που το βρίσκω και πώς ενώνομαι με το ERS

Εναλλακτικά πληκτρολογώ 
τη διεύθυνση 
http://212.205.192.61/ershome

http://212.205.192.61/ershome
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Είναι η πρώτη φορά που το χρησιμοποιώ, αντιμετωπίζω 
δυσκολίες στην καταχώρηση, έκανα λάθος

Οι επιθεωρητές στα Επαρχιακά και Κεντρικά Γραφεία του ΤΑΘΕ είναι σε θέση να σας
βοηθήσουν.
Μπορείτε να τους επισκεφθείτε και να σας καθοδηγήσουν στη συμπλήρωση του Δελτίου
Πώλησης.
Στην περίπτωση που μέχρι τώρα συμπληρώνατε Δελτία Πώλησης σε έντυπη μορφή και θα
μεταβείτε στην ηλεκτρονική υποβολή μέσω του ERS, το όνομα χρήστη (username) και ο
κωδικός πρόσβασης (password) που χρησιμοποιείτο θα σας δοθεί. Θα πρέπει ΑΜΕΣΑ να
αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης. Ο κωδικός χρήστη παραμένει ο ίδιος.
Το ΤΑΘΕ, καταχωρεί ΌΛΑ τα δελτία πώλησης (Έντυπη μορφή) στο σύστημα.
Στην περίπτωση που κάνατε λάθος, θα πρέπει να συμπληρωθεί έντυπο με τη σχετική
πληροφόρηση και να σταλεί στα Κεντρικά Γραφεία του ΤΑΘΕ (Αρ. Φαξ 22423293) ώστε να
γίνει η διόρθωση.
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Αλλαγές στο σύστημα – Φιλικότητα προς τον χρήστη

Στα πλαίσια αναβάθμισης του συστήματος θα γίνουν οι εξής αλλαγές:
(α) Λήφθηκαν μέτρα ώστε το σύστημα να βγαίνει προειδοποιητικό μήνυμα στην περίπτωση που δεν
χρησιμοποιείται το σωστό πρόσημα για τα δεκαδικά (, ή .) ώστε να απαλειφθούν τα λάθη που
παρατηρούνταν και αφορούσαν στον υπολογισμό π.χ. αντί 2,5 kg σε 25kg
(β) Μπήκαν περιορισμοί στο σύστημα ώστε να υπάρχουν λιγότερες επιλογές π.χ. στην παρουσίαση
των αλιευμάτων ώστε να μην επιλέγονται κωδικοί κατά λάθος που δεν εφαρμόζονται
(γ) Περιορισμοί θα γίνουν και στον κατάλογο με τα είδη προς επιλογή (εάν δλδ θέλετε να
προσθέσετε κάποιο είδος από την προσωποποίηση, θα βγαίνουν λιγότερες επιλογές που
ανταποκρίνονται στα είδη που αλιεύονται στην περιοχή μας
(δ) Εάν για κάποιο λόγο παρατηρήσετε ότι είδος ψαριού που υπήρχε στα «Είδη μου» δεν
εμφανίζεται πλέον, επικοινωνείτε μαζί μας ώστε να προστεθεί.
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Υπάρχουν χρονοδιαγράμματα στην υποβολή Δελτίων Πώλησης;

Εγγεγραμμένοι αγοραστές με ετήσιο κύκλο εργασιών άνω των €20.000,00 υποχρεούνται να 
υποβάλλουν δελτία πώλησης σε ηλεκτρονική μορφή κατευθείαν στο σύστημα ERS. 
Εγγεγραμμένοι αγοραστές με ετήσιο κύκλο εργασιών κάτω των €20.000,00 μπορούν να 
υποβάλλουν δελτία πώλησης είτε σε ηλεκτρονική είτε σε έντυπη μορφή.

Εταιρείες με ετήσιο κύκλο πάνω από €200.000  Εντός 24 ωρών/Ηλεκτρονικά
Εταιρείες με ετήσιο κύκλο πάνω από €20.000  Εντός 48 ωρών/Ηλεκτρονικά
Εταιρείες με ετήσιο κύκλο κάτω από €20.000  Εντός 48 ωρών/Ηλεκτρονικά ή έντυπα

(Στην περίπτωση συμπλήρωσης ERS σε έντυπη μορφή, η αποστολή αυτών στα Επαρχιακά Γραφεία 
του ΤΑΘΕ πρέπει να γίνεται εντός 48 ωρών με το χέρι ή με φαξ.
Τα πρωτότυπα πρέπει να κατατίθενται στο Γραφείο στο τέλος κάθε μήνα
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Οι εγγεγραμμένοι αγοραστές πρέπει να διατηρούν και Μητρώα Ζύγισης δηλ. τα αλιευτικά προϊόντα πρέπει να
ζυγίζονται και να καταγράφονται σε μητρώα ζύγισης πριν από την πώληση, και κατά την αγορά από τους αλιείς
σε πραγματικό χρόνο

Πληροφορίες στα μητρώα ζύγισης:
(α) A-Code (π.χ. MUT για μπαρμπούνι) κάθε είδους που ζυγίζεται ξεχωριστά
(β) Αποτελέσματα ζύγισης κάθε είδους ξεχωριστά σε kg
(γ) Στοιχεία σκάφους από το οποίο προέρχονται τα αλιεύματα (LL.... και όνομα)
(δ) παρουσίαση αλιευμάτων (ολόκληρα, αποκεφαλισμένα κλπ)
(ε) ημερομηνία ζύγισης

* Το αρχείο να διατηρείται για 3 χρόνια *

Η ζύγιση των αλιευτικών προϊόντων πρέπει να γίνεται σε εγκεκριμένα συστήματα ζύγισης. 

Η έγκριση των συστημάτων πραγματοποιείται από το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού 
(22409410 – 22409365)

Μητρώο Ζύγισης
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Μητρώο Ζύγισης

Το Μητρώο Ζύγισης πρέπει να συνάδει με την Δήλωση Εκφόρτωσης

Τα είδη και βάρος των αλιευμάτων που καταγράφονται στο Μητρώο Ζύγισης πρέπει να μην
διαφέρουν από τη Δήλωση Εκφόρτωσης (ο εγγεγραμμένος αγοραστής διαβιβάζει με κάποιο
τρόπο αντίγραφο του Μητρώου στον καπετάνιο)

Για είδη που δεν θα πωληθούν, ζυγίζονται και καταγράφονται στο Μητρώο Ζύγισης από τους
εγγεγραμμένους αγοραστές και μπαίνει σημείωση ότι δόθηκαν στον αλιέα για προσωπική
κατανάλωση
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Ως έμπορος αλιευτικών προϊόντων δεν ξεχνώ την «ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ» 

Όλες οι παρτίδες προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας πρέπει να είναι ανιχνεύσιμες σε όλες τις
φάσεις παραγωγής, μεταποίησης και διανομής, από την αλίευση ή την καλλιέργεια τους έως και τη
λιανική πώληση

Πρέπει να είναι εφικτός ο προσδιορισμός των άμεσων προμηθευτών και αγοραστών (ένα βήμα πίσω
και ένα μετά)

Οι πληροφορίες πρέπει να παρέχονται είτε με τη σήμανση είτε με τη συσκευασία της παρτίδας είτε
με εμπορικό έγγραφο που θα συνοδεύει την παρτίδα και να παραμείνουν διαθέσιμες σε όλα τα
στάδια παραγωγής, μεταποίησης και διανομής ώστε οι αρχές να έχουν πρόσβαση σε αυτές ανά πάσα
στιγμή

Ιχνηλασιμότητα
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Ιχνηλασιμότητα
1. Αριθμός Ταυτοποίησης Παρτίδας (Lot No)

2. Αρ. Ταυτοποίησης Σκάφους (LL ......) και ονομασία σκάφους ή ονομασία μονάδας 
παραγωγής

3. Κωδικός FAO κάθε είδους (π.χ. Mullus barbatus MUT)

4. Ημερομηνία αλιεύσεων ή Ημερομηνία παραγωγής

5. Ποσότητες ΚΑΘΕ είδους σε kg (αν συντρέχει περίπτωση αρ. μονάδων)

6. Ονομασία και διεύθυνση προμηθευτών

7. Ελάχιστες πληροφορίες προς τους καταναλωτές

8. Κατά πόσο τα προϊόντα έχουν προηγουμένως καταψυχθεί ή όχι
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Παρτίδα και αριθμός πιστοποίησης 

Παρτίδα είναι: Η ποσότητα των αλιευτικών προϊόντων και προϊόντων υδατοκαλλιέργειας
συγκεκριμένου είδους η οποία έχει την ίδια παρουσίαση και η οποία προέρχεται από την ίδια
αντίστοιχη γεωγραφική περιοχή και το ίδιο αλιευτικό σκάφος ή ομάδα αλιευτικών σκαφών ή
την ίδια μονάδα παραγωγής υδατοκαλλιέργειας

Ο κάθε εγγεγραμμένος αγοραστής μπορεί να χρησιμοποιήσει δική του κωδικοποίηση φτάνει ο
αριθμός παρτίδας να συνδέεται με το έγγραφο για την ιχνηλασιμότητα

Οι παρτίδες αλιευτικών προϊόντων μπορούν να συγχωνεύονται ή να διασπώνται μετά την
πρώτη πώληση μόνο εφόσον είναι δυνατό να ανιχνευθεί το εκάστοτε στάδιο αλίευσης ή
υδατοκαλλιέργειας (404/2011 – Άρθρο 67 (3) – 1224/2009 Άρθρο 58(3))
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Πληροφόρηση προς τους καταναλωτές
(α) Εμπορική και επιστημονική ονομασία των ειδών

(β) Μέθοδος παραγωγής
«αλιευμένο ή αλιεύθηκε» για προϊόντα που προέρχονται από την αλιεία, «αλιευμένο σε γλυκά νερά ή αλιεύθηκε
σε γλυκά νερά» για προϊόντα που προέρχονται από αλιεία σε εσωτερικά ύδατα και «υδατοκαλλιέργειας ή
εκτροφής» για προϊόντα που προέρχονται από εκτροφή σε μονάδες υδατοκαλλιέργειας.

(γ) Περιοχή αλίευσης ή εκτροφής (ονομασία αλιευτικής ζώνης του FAO (π.χ. Δυτικός Ινδικός Ωκεανός) και  
ειδικά για αλιεύματα που προέρχονται από τις περιοχές ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΣ (FAO 27) και 
ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΚΑΙ ΜΑΥΡΗ ΘΑΛΑΣΣΑ (FAO 37) θα πρέπει να αναγράφεται επιπλέον αναγραφή της ονομασίας της 
υποπεριοχής ή διαίρεσης ή και τα δυο, ή ένδειξη των υδάτων προέλευσης του κράτους μέλους της ΕΕ από το οποίο 
προήλθε το προϊόν ή τα ύδατα προέλευσης τρίτης χώρας (π.χ. για το είδος πέρκα του Νείλου θα πρέπει να αναγράφεται 
Λίμνη Βικτώρια, Ουγκάντα) και για υδατοκαλλιέργειας η αναφορά του κράτους μέλους της ΕΕ ή της τρίτης χώρας 
προέλευσης

(δ) Κατηγορία Αλιευτικού Εργαλείου

(ε) Αποψυγμένα Προϊόντα
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Δήλωση Ανάληψης

Όταν αλιευτικά προϊόντα προορίζονται για πώληση σε μεταγενέστερο στάδιο, οι εγγεγραμμένοι αγοραστές που
είναι αρμόδιοι για την πρώτη εμπορία των αλιευτικών προϊόντων υποβάλλουν εντός 48 ωρών από την
εκφόρτωση, δήλωση ανάληψης (μέσω συστήματος ERS)

Την ευθύνη για την υποβολή και την ακρίβεια της δήλωσης ανάληψης φέρουν οι εν λόγω αγοραστές.

Εάν το κράτος μέλος στου οποίου το έδαφος πραγματοποιείται η ανάληψη δεν είναι το κράτος μέλος σημαίας
του αλιευτικού σκάφους που εκφόρτωσε τα αλιεύματα, το εν λόγω κράτος μέλος φροντίζει ώστε, μόλις
παραληφθούν τα σχετικά στοιχεία, να υποβάλλεται εάν δυνατόν ηλεκτρονικά στις αρμόδιες αρχές του κράτους
μέλους σημαίας αντίγραφο της δήλωσης ανάληψης.
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Δήλωση Ανάληψης

Η δήλωση ανάληψης περιέχει τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:
α) τον εξωτερικό αριθμό ταυτοποίησης και την ονομασία του αλιευτικού σκάφους από το οποίο εκφορτώθηκαν 
τα προϊόντα
β) το λιμάνι και την ημερομηνία εκφόρτωσης
γ) το όνομα του πλοιοκτήτη ή του πλοιάρχου
δ) τον τριψήφιο αλφαβητικό κωδικό FAO κάθε είδους και την αντίστοιχη γεωγραφική περιοχή όπου ελήφθησαν 
τα αλιεύματα
ε) τις ποσότητες κάθε αποθηκευμένου είδους σε χιλιόγραμμα, εκφραζόμενες σε βάρος προϊόντος, αναλυτικά ανά 
τύπο παρουσίασης προϊόντος ή, εφόσον συντρέχει περίπτωση, τον αριθμό μονάδων
στ) το όνομα και τη διεύθυνση των εγκαταστάσεων όπου είναι αποθηκευμένα τα προϊόντα
ζ) ανάλογα με την περίπτωση, αναφορά στο παραστατικό μεταφοράς
η) όπου ενδείκνυται, τις ποσότητες, εκφραζόμενες σε χιλιόγραμμα καθαρού βάρους ή ως αριθμός ατόμων, κάτω 
από το ισχύον ελάχιστο μέγεθος αναφοράς διατήρησης.
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Παραστατικό Μεταφοράς

Αλιευτικά προϊόντα που εκφορτώνονται και για τα οποία δεν έχει υποβληθεί ούτε δήλωση πώλησης 
ούτε δήλωση ανάληψης και μεταφέρονται σε τόπο διαφορετικό από τον τόπο εκφόρτωσης και σε 
απόσταση πάνω από 20km, θα πρέπει να ζητηθεί έγκριση από το ΤΑΘΕ.

Στις περιπτώσεις στις οποίες, προϊόντα αλιείας για τα οποία έχει δηλωθεί σε δελτίο πώλησης ότι έχουν
πωληθεί, μεταφέρονται σε τοποθεσία άλλη εκτός του σημείου εκφόρτωσης, ο μεταφορέας πρέπει να
είναι σε θέση να αποδείξει εγγράφως ότι η πώληση έχει πραγματοποιηθεί.
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Παραβάσεις Εγγεγραμμένων Αγοραστών

* Χρόνος Υποβολής

* Μη υποβληθείσα στοιχεία στο σύστημα

* Υποβολή λάθος στοιχείων

* Τα αλιεύματα δεν συνοδεύονται από έγγραφο που να περιέχει ιχνηλασιμότητα

* Τα αλιεύματα δεν έχουν καταγραφεί σε Μητρώο Ζύγισης

* Λανθασμένη πληροφόρηση προς τους καταναλωτές

* Πώληση παράνομων αλιευμάτων
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Σχέδιο Χρηματοδότησης  www.moa.gov.cy/thalassa

Σχέδιο Χορηγιών προμήθειας εξοπλισμού απαραίτητου για διασφάλιση διαβίβασης δεδομένων
αλιείας (Μέγιστο €50,000)

Δράση 3.1.3: Ανάπτυξη, αγορά και εγκατάσταση των απαραίτητων στοιχείων, περιλαμβανομένου του υλικού
και του λογισμικού, για τη διασφάλιση της ιχνηλασιμότητας των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές, Ζυγοί, Εκτυπωτές, Εκτυπωτές για ραβδοκώδικα, Πολυμηχάνημα (Φαξ-Σαρωτής-
Εκτυπωτής), Δικτυακά, Περιφερειακά, Συστήματα Ζύγισης Τεχνολογικά Αναβαθμισμένα με δυνατότητα
πολλαπλών χρήσεων (θερμική εκτύπωση ραβδογράμματος, χρήση λογισμικού με παροχή εκτεταμένης
πολλαπλής πληροφόρησης κωδικοποιημένης σε ραβδόγραμμα), Λογισμικό Ιχνηλασιμότητας, Αναγνωρισμένα
πρότυπα ιχνηλασιμότητας (ISO 22005:2007, ISO 12875:2011, ISO/IEC 15420:2009, ISO 17367:2009, Σαρωτές
(barcode readers), Λογισμικό off the shelf, Βάση δεδομένων, RFID αναγνωριστικές πινακίδες-ταμπέλες,
Hλεκτρονικοί μικροεπεξεργαστές (chips) ή παρόμοιες συσκευές (για αναγνωριστικές πινακίδες-tags, κουτιά
κλπ), Υπηρεσίες Συμβούλου

Ποσοστό Επιχορήγησης: 80%
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