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ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

                ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ  

ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ,  
ΛΕΥΚΩΣΙΑ 1416 

 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΑΣΤΩΝ 

 

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, θα θέλαμε να σας αναφέρουμε τις υποχρεώσεις των Εγγεγραμμένων 

Αγοραστών βάσει των Κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1224/2209 και (ΕΕ) αριθ. 404/2011 καθώς και του 

Διατάγματος ΚΔΠ 269/2013 και ΚΔΠ 337/2022, των απαραίτητων ενεργειών που πρέπει να προβαίνετε από 

την στιγμή εγγραφής σας στο Μητρώο Εγγεγραμμένων Αγοραστών μέχρι την πώληση των αλιευμάτων είτε 

σε τελικό καταναλωτή είτε σε άλλη επιχείρηση (ψαραγορά, εστιατόριο, ξενοδοχείο κλπ). 

 

1. Ποιος υποχρεούται να γραφτεί στο Μητρώο Εγγ. Αγοραστών; 

Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο αγοράζει αλιευτικά προϊόντα απευθείας από αδειούχα αλιευτικά 

σκάφη επαγγελματικής αλιείας και στη συνέχεια τα προωθεί προς πώληση, είτε αυτή αφορά σε τελικό 

καταναλωτή, ή σε ιχθυοπωλείο ή σε εστιατόριο ή σε οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση, οφείλει να εγγραφεί 

στο Μητρώο Εγγεγραμμένων Αγοραστών που διατηρεί το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών.  

 

2. Υπάρχει κάποιο επίσημο έγγραφο με το οποίο πιστοποιείται πως η επιχείρηση μου είναι 

καταχωρημένη στο Μητρώο Εγγ. Αγοραστών; Πρέπει να το αναρτήσω στην επιχείρηση 

μου ή να το επιδεικνύω αφού ζητηθεί; 

Ναι, κατά την έγκριση σας και καταχώρηση στο Μητρώο, σας αποστέλλεται από το ΤΑΘΕ το Πιστοποιητικό 
Εγγραφής. Το πιστοποιητικό φέρει το όνομα της επιχείρησης, τον αριθμό εγγραφής και την ημερομηνία 

εγγραφής στο Μητρώο. Το Πιστοποιητικό Εγγραφής θα πρέπει να το έχετε είτε αναρτημένο σε ευδιάκριτο 
σημείο στην επιχείρηση σας είτε να επιδεικνύεται όταν ζητηθεί από Επιθεωρητές Αλιείας κατά τη διαδικασία 

επιθεώρησης.   
 

3. Τι μπορώ να κάνω εάν δεν βρίσκω το Πιστοποιητικό Εγγραφής μου; 

Εάν έχετε χάσει το Πιστοποιητικό Εγγραφής στο Μητρώο Εγγεγραμμένων Αγοραστών ή εάν αυτό έχει 

καταστραφεί, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το ΤΑΘΕ στο τηλέφωνο 22807848 ή με e-mail στο 

aheracleous@dfmr.moa.gov.cy και να ζητήσετε να σας σταλεί εκ νέου. 
 

 

4. Πώς γνωρίζω ως Εγγ. Αγοραστής πως τα αλιεύματα προέρχονται από αδειούχα αλιευτικά 

σκάφη; 

Είναι ευθύνη των εγγεγραμμένων αγοραστών, να βεβαιώνονται ότι τα προϊόντα που αγοράζουν προέρχονται 

από αδειούχα επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη (οι αλιείς από τους οποίους αγοράζονται τα αλιεύματα είναι 

κάτοχοι επαγγελματικής άδειας αλιείας για το συγκεκριμένο έτος αναφοράς).  

 

Είναι επίσης ευθύνη των Εγγ. Αγοραστών να βεβαιώνονται πως λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία 

από τους αλιείς που απαιτούνται για σκοπούς υποβολής των δεδομένων στο ΤΑΘΕ, τόσο για 

σκοπούς ιχνηλασιμότητας όσο και για ενημέρωση του καταναλωτή. Ένα από αυτά αφορά και τις 
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πληροφορίες για τα σκάφη (Όνομα και Αριθμό Νηολόγησης - LL). Στην περίπτωση που ο αλιέας 

αντικατέστησε το αλιευτικό του σκάφος, ο τελευταίος οφείλει να ενημερώσει τον Εγγ. Αγοραστή για το νέο 

δεδομένο μέσω των εγγράφων που ανταλλάσσονται μεταξύ αλιέα και εγγ. Αγοραστή. 

 

5. Υπάρχει κάποιο έντυπο που οφείλω να ανταλλάσσω με τον αλιέα; 

Η κάθε επιχείρηση μπορεί να χρησιμοποιεί οποιοδήποτε έντυπο θεωρεί απαραίτητο ώστε να πιστοποιείται 

η πράξη πώλησης – αγοράς μεταξύ αλιέα-επιχείρησης αλλά και για να συλλεχθούν απαραίτητες πληροφορίες 

που αφορούν στα δεδομένα που πρέπει να διατηρεί ο Εγγ. Αγοραστής ή για να υποβληθούν προς το ΤΑΘΕ. 

 

6.  Ποιες είναι αυτές οι απαραίτητες πληροφορίες που πρέπει να συλλέγω, ως Εγγ. 

Αγοραστής κατά την αγορά αλιευμάτων απευθείας από το σκάφος και ποιες 

πληροφορίες θα λαμβάνω επίσης από τον αλιέα για να καταγράφω;  

Ο Εγγεγραμμένος αγοραστής οφείλει να συλλέγει πληροφορίες που αφορούν στην ιχνηλασιμότητα (Δες 
ερώτημα αρ. 19) αλλά και πληροφορίες που είναι απαραίτητες για τη συμπλήρωση του Μητρώου Ζύγισης 

και του Δελτίου Πώλησης (π.χ. Όνομα σκάφους και ο αριθμός σκάφους (LL), FAO κώδικας του κάθε είδους 

ψαριού (π.χ. MUT για στρίλια), ημερομηνία αλίευσης, το βάρος του κάθε είδους σε κιλά, Όνομα πωλητή 
(Αλιέα), διεύθυνση πωλητή (Αλιέα), Περιοχή αλιείας FAO, Ημερομηνία εκφόρτωσης, Λιμάνι εκφόρτωσης, 

Τοποθεσία αγοράς (εάν διαφέρει από λιμάνι εκφόρτωσης) Ημερομηνία αγοράς, παρουσίαση του προϊόντος 
(π.χ. WHL= ολόκληρο, GUG = χωρίς βράγχια και εκσπλασχνισμένα)). 

 

7. Μεταβαίνω εγώ προς τον αλιέα ή με επισκέπτεται ο αλιέας με τα αλιεύματα του στο 

κατάστημα που διατηρώ;  

Η μεταφορά αλιευμάτων που δεν έχουν πωληθεί μπορεί να πραγματοποιηθεί εντός των ορίων ζώνης 

λιμανιού ή σε μέγιστη απόσταση 20 χιλιομέτρων από το σημείο εκφόρτωσης. Στην περίπτωση που το σημείο 
εκφόρτωσης είναι σε μεγαλύτερη απόσταση από το 20km από την επιχείρηση, ο Εγγ. Αγοραστής συναντά 

τον αλιέα στο σημείο εκφόρτωσης μαζί με το Μητρώο Ζύγισης και τη ζυγαριά.  

 

8. Ποιο είναι το πρώτο βήμα που κάνω ως Εγγ. Αγοραστής την στιγμή αγοράς αλιευμάτων 

απευθείας από το σκάφος; 

Κατά τη διαδικασία αγοράς των αλιευμάτων από το σκάφος, το άμεσο βήμα είναι η ζύγιση των αλιευμάτων   

και η καταχώρηση των δεδομένων ζύγισης στο Μητρώο Ζύγισης. Για κάθε αλιευτικό σκάφος ανά αγορά 

και ανά ημερολογιακή ημέρα συμπληρώνεται και ένα Μητρώο Ζύγισης τη στιγμή της αγοραπωλησίας. Έτσι, 

εάν σε μια ημέρα αγοράσω αλιεύματα απευθείας από 7 αλιευτικά σκάφη, τότε στο τέλος της ημέρας θα 

πρέπει να έχω 7 συμπληρωμένα Δελτία πώλησης, ένα για κάθε σκάφος. 

 

9. Ποιες πληροφορίες καταγράφω στο Μητρώο Ζύγισης; 

Στο μητρώο καταγράφονται τα εξής 

(α) FAO κώδικας του κάθε είδους που ζυγίζεται (π.χ. MUT για στρίλια) 

(β) το βάρος σε κιλά (kg) του κάθε είδους 

(γ) τον εξωτερικό αριθμό ταυτοποίησης (LL .......) και ονομασία του αλιευτικού σκάφους από τον οποίο 

γίνεται η αγορά 

(δ) την παρουσίαση των αλιευτικών προϊόντων που ζυγίζονται (π.χ. WHL-Ολόκληρα χωρίς μεταποίηση) 

(ε) την ημερομηνία ζύγισης 
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10. Διατηρώ δεδομένα ζύγισης και για τα ψάρια Υδατοκαλλιέργειας ή για άλλα αλιεύματα 

που προμηθεύομαι και εμπορεύομαι (π.χ. μέσω της πράσινης γραμμής); 

Όχι, το Μητρώο Ζύγισης αφορά μόνο για τα αλιεύματα που προέρχονται από την αλιεία και για τα οποία 

είμαι ο πρώτος αγοραστής. 

 

11. Υπάρχουν ελάχιστες προδιαγραφές που αφορούν στις ζυγαριές που πρέπει να 

χρησιμοποιώ ως Εγγ. Αγοραστής? 

Ναι, όλες οι ζυγαριές που χρησιμοποιούνται για τη ζύγιση των αλιευτικών προϊόντων πρέπει να είναι 

βαθμονομημένες και σφραγισμένες σύμφωνα με τη Νομοθεσία που εφαρμόζεται από την Κυπριακή 

Δημοκρατία. Μια καινούρια ζυγαριά, πρέπει απαραιτήτως να φέρει το σύμβολο CE και για 2 χρόνια μετά την 

ημερομηνία αγοράς της δεν απαιτεί βαθμονόμηση. Με την πάροδο των 2 ετών και κάθε 2 χρόνια θα πρέπει 

να γίνεται βαθμονόμηση από το αρμόδιο Τμήμα του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας έπειτα 

από δική σας επικοινωνία. Μετά τον έλεγχο από το αρμόδιο Υπουργείο, εκδίδεται πιστοποιητικό έγκρισης 

το οποίο πρέπει να φυλάσσεται και να επιδεικνύεται όταν αυτό ζητηθεί. Κατά την επιθεώρηση στο 

υποστατικό σας από Επιθεωρητές Αλιείας, θα πρέπει να έχετε διαθέσιμο και να επιδείξετε το Πιστοποιητικό 

Έγκρισης. Στην περίπτωση που η ζυγαριά είναι καινούρια, θα πρέπει να έχετε κάποιο έγγραφο (π.χ. 

τιμολόγιο αγοράς) στο οποίο να φαίνεται η ημερομηνία αγοράς της. 

 

12. Για πόσο καιρό οφείλω να διατηρώ το Μητρώο Ζύγισης στην επιχείρηση μου; 

Το μητρώο ζύγισης πρέπει να διατηρείται για περίοδο 3 χρόνων.  

 

13. Τι συμβαίνει στην περίπτωση που δεν μπορώ ως Εγγ. Αγοραστής να μεταβώ στο σημείο 

εκφόρτωσης;  

Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να υπάρχει έγκριση από το ΤΑΘΕ για να μεταφερθούν αλιευτικά 

προϊόντα που δεν έχουν «πωληθεί» σε απόσταση πέραν των 20Km.    

  
Αφού υπάρχει η σχετική έγκριση από το ΤΑΘΕ, τότε τα αλιεύματα πρέπει να συνοδεύονται από ένα έγγραφο 

που ονομάζεται  παραστατικό μεταφοράς. 
 

Το έγγραφο αυτό συντάσσεται από τον μεταφορέα και συνοδεύει τα προϊόντα έως ότου πραγματοποιηθεί 

η πρώτη πώληση. 
 

Οι απαραίτητες πληροφορίες που πρέπει να φέρει το παραστατικό μεταφοράς είναι:  
α) ο τόπος προορισμού της ή των αποστολών και τα στοιχεία του μεταφορικού μέσου 

β) ο εξωτερικός αριθμός ταυτοποίησης και η ονομασία του αλιευτικού σκάφους από το οποίο εκφορτώθηκαν 
τα προϊόντα 

γ) ο τριψήφιος αλφαβητικός κωδικός FAO κάθε είδους και η αντίστοιχη γεωγραφική περιοχή όπου 

ελήφθησαν τα αλιεύματα 
δ) οι ποσότητες κάθε μεταφερόμενου είδους σε χιλιόγραμμα, εκφραζόμενες σε βάρος προϊόντος, αναλυτικά 

ανά τύπο παρουσίασης προϊόντος ή, εφόσον συντρέχει περίπτωση, ο αριθμός μονάδων 
ε) το όνομα και η διεύθυνση του παραλήπτη ή των παραληπτών 

στ) ο τόπος και η ημερομηνία φόρτωσης 

ζ) όπου ενδείκνυται, τις ποσότητες, εκφραζόμενες σε χιλιόγραμμα καθαρού βάρους ή ως αριθμός ατόμων, 
κάτω από το ισχύον ελάχιστο μέγεθος αναφοράς διατήρησης. 

 
Ο μεταφορέας υποβάλλει στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους στην επικράτεια του οποίου έχουν 

εκφορτωθεί τα προϊόντα εντός 48 ωρών από τη φόρτωση. Ο μεταφορέας απαλλάσσεται από την 
υποχρέωση να συνοδεύονται τα αλιευτικά προϊόντα από το παραστατικό μεταφοράς, εφόσον το 

παραστατικό μεταφοράς έχει διαβιβαστεί ηλεκτρονικά πριν από την έναρξη της μεταφοράς στο ΤΑΘΕ.  
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Στις περιπτώσεις στις οποίες, τα προϊόντα έχουν αγοραστεί από Εγγ. Αγοραστή και έχει εκδοθεί Δελτίο 

Πώλησης, αλλά μεταφέρονται σε τοποθεσία άλλη εκτός του σημείου εκφόρτωσης, ο μεταφορέας πρέπει να 
είναι σε θέση να αποδείξει εγγράφως ότι η πώληση έχει πραγματοποιηθεί. 

 

14. Ποιο είναι το επόμενο βήμα μετά τη ζύγιση και καταχώρηση των στοιχείων στο Μητρώο 

Ζύγισης; 

Το επόμενο βήμα είναι η δημιουργία παρτίδων από τον Εγγ. Αγοραστή. Μια παρτίδα αποτελείται από ψάρια 

του ίδιου είδους που προέρχονται είτε από την αλιεία είτε από την υδατοκαλλιέργεια και που έχουν την ίδια 

παρουσίαση (είναι δλδ όλα ολόκληρα και όχι κάποια ολόκληρα και κάποια φιλεταρισμένα) και που 

προέρχονται από την ίδια γεωγραφική περιοχή και το ίδιο αλιευτικό σκάφος ή ομάδα αλιευτικών σκαφών ή 

την ίδια μονάδα παραγωγής υδατοκαλλιέργειας. Η κάθε παρτίδα έχει και το δικό της μοναδικό νούμερο. 

 

15. Παρτίδες δημιουργώ και για τα άλλα αλιεύματα που προμηθεύομαι και εμπορεύομαι από 

άλλους προμηθευτές και που δεν είναι πρώτη αγορά απευθείας από αλ. σκάφος; 

Τα προϊόντα αυτά είναι ήδη δημιουργημένα σε παρτίδες από τους προμηθευτές και παραδίδονται με 

έγγραφο που τα συνοδεύει το οποίο και φέρει τον αριθμό της παρτίδας. Ευθύνη του Εγγ. Αγοραστή είναι, 

στην περίπτωση που πωλήσει αλιεύματα σε άλλη επιχείρηση (είτε αλιείας είτε υδατοκαλλιέργειας είτε 

προϊόντων μέσω της πράσινης γραμμής) να φροντίσει να συνοδεύονται με έγγραφο που να φέρει τις 

απαραίτητες πληροφορίες που απαιτούνται για την ιχνηλασιμότητα ώστε να μπορούν να προσδιοριστούν οι 

άμεσοι προμηθευτές/αγοραστές εκτός στην περίπτωση που αυτοί είναι οι τελικοί καταναλωτές.  

 

16. Πως ξεχωρίζω ποια παρτίδα περιέχει ψάρια από ποιο σκάφος/περιοχή/μονάδα 

υδατοκαλλιέργειας;  

Το μοναδικό νούμερο (αριθμός ταυτοποίησης) που δημιουργείται για την κάθε παρτίδα πρέπει να συνδέεται 

και με την πληροφόρηση για τα ψάρια που αποτελούν αυτή την παρτίδα. Αυτό αποτελεί και την 
ιχνηλασιμότητα των αλ. προϊόντων. Κάθε επιχείρηση η οποία εμπορεύεται αλιευτικά προϊόντα οφείλει να 

διατηρεί για κάθε προϊόν που διακινεί ή που βρίσκεται σε οποιοδήποτε χώρο εκμετάλλευσης της επιχείρησης 

(ψυγεία, οχήματα μεταφοράς, προθήκη πώλησης αλιευμάτων), στοιχεία που να μπορούν να αποδεικνύουν 
την προέλευση αυτών των προϊόντων, είτε αυτά προέρχονται από την αλιεία είτε από την υδατοκαλλιέργεια. 

 

17. Μπορώ να συγχωνεύσω ή να διαχωρίσω παρτίδες προϊόντων αλιείας και 

υδατοκαλλιέργειας;  

Ναι, με την λογική πως κάθε παρτίδα περιέχει ψάρια του ιδίου είδους (π.χ. μόνο μαρίδες) αλλά που 

προέρχονται για παράδειγμα από πολλά αλιευτικά σκάφη. Εάν πραγματοποιηθεί συγχώνευση, τότε θα 

πρέπει να επικαιροποιήσετε τις σχετικές πληροφορίες για την ιχνηλασιμότητα, οι οποίες απορρέουν από τη 

συγχώνευση ή τον διαχωρισμό των παρτίδων αλιευτικών προϊόντων και προϊόντων υδατοκαλλιέργειας, μετά 

την πρώτη πώληση, στη φάση κατά την οποία καθίστανται διαθέσιμες. Σε περίπτωση κατά την οποία, λόγω 

συγχώνευσης ή διαχωρισμού των παρτίδων μετά την πρώτη πώληση, τα αλιευτικά προϊόντα και τα προϊόντα 

υδατοκαλλιέργειας πολλών αλιευτικών σκαφών ή μονάδων παραγωγής προϊόντων υδατοκαλλιέργειας έχουν 

αναμειχθεί, πρέπει να είστε σε θέση να προσδιορίσετε την προέλευση της κάθε παρτίδας. 

 

18. Πως επιτυγχάνεται η ιχνηλασιμότητα;  

Επιτυγχάνεται με πληροφορίες που συνοδεύουν τις παρτίδες είτε με την σήμανση ή τη συσκευασία της 

παρτίδας ή με εμπορικό έγγραφο το οποίο θα συνοδεύει την παρτίδα ή με τη μορφή ενός μέσου 

αναγνώρισης όπως κώδικας, ραβδοκώδικας barcode, ηλ. μικροπλακέτα ή παρόμοια διάταξη ή άλλη σήμανση. 

Οι προσαρτημένες πληροφορίες πρέπει να παραμένουν διαθέσιμες σε όλα τα στάδια της παραγωγής, 

μεταποίησης και διανομής. Οι επιχειρήσεις πρέπει να μπορούν να προσδιορίζουν τους άμεσους προμηθευτές 

τους ή και αγοραστές τους, εκτός στην περίπτωση των τελικών καταναλωτών.  
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19. Τι πληροφορίες πρέπει να φέρουν τα έγγραφα/κώδικας/ραβδοκώδικας ή άλλη σήμανση 

που αφορούν στην ιχνηλασιμότητα; 

Στο έγγραφο ή άλλη σήμανση που συνοδεύει την παρτίδα και αφορά την πληροφόρηση για την 

ιχνηλασιμότητα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται: 

α) ο αριθμός ταυτοποίησης της παρτίδας 
β) ο εξωτερικός αριθμός ταυτοποίησης και ονομασία του αλιευτικού σκάφους ή ονομασία της μονάδας   

παραγωγής προϊόντων υδατοκαλλιέργειας 
γ) ο τριψήφιος αλφαβητικός κωδικό FAO κάθε είδους (π.χ. MUT για τη στρίλια) 

δ) η ημερομηνία της αλίευσης ή η ημερομηνία παραγωγής 

ε) οι ποσότητες του κάθε είδους σε κιλά εκφραζόμενες σε καθαρό βάρος ή, εφόσον συντρέχει περίπτωση, 
ο αριθμός μονάδων 

στ) η ονομασία και διεύθυνση των προμηθευτών 
ζ) οι πληροφορίες προς τους καταναλωτές  

η) αν τα αλιευτικά προϊόντα έχουν προηγουμένως καταψυχθεί ή όχι. 
 

20. Στις πληροφορίες για την ιχνηλασιμότητα, γίνεται αναφορά και για τις πληροφορίες 

προς τους καταναλωτές. Ποιες είναι αυτές; 

Οι καταναλωτές, είτε βρίσκονται μπροστά στη προθήκη μιας ψαραγοράς είτε επιλέγουν μια συσκευασία με 
αλιευτικά προϊόντα από το ψυγείο μιας υπεραγοράς, έχουν δικαίωμα να γνωρίζουν τι ψάρι αγοράζουν, πως 

παράχθηκε (είναι προϊόν αλιείας ή υδατοκαλλιέργειας, από θάλασσα ή γλυκά νερά), από πού αλιεύθηκε ή 
πού καλλιεργήθηκε, πώς αλιεύθηκε ή αν ήταν κατεψυγμένο και αποψύχθηκε. 

 

 Η πληροφόρηση αυτή πρέπει να αναγράφεται στις ενημερωτικές πινακίδες στις βιτρίνες ψαραγορών ή  στις 
ετικέτες των συσκευασιών και συμπεριλαμβάνουν: 

 
(α) Εμπορική και επιστημονική ονομασία των ειδών 
Ο κατάλογος με τις εμπορικές και επιστημονικές ονομασίες των ειδών που πρέπει να χρησιμοποιούνται για 

προϊόντα που διατίθενται για λιανικό εμπόριο στην Κυπριακή Δημοκρατία βρίσκεται αναρτημένη στην 
ιστοσελίδα του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών www.moa.gov.cy/dfmr κάτω από τον τίτλο 
Μέτρα Ελέγχου Αλιείας →Εμπορία Αλιευτικών Προϊόντων.  

 
Δεν επιτρέπεται η χρήση οποιασδήποτε άλλης εμπορικής ονομασίας εκτός από αυτήν που αναγράφεται 

στον κατάλογο των Εμπορικών Ονομασιών Αλιευτικών Προϊόντων.  
 

Για τα μη προσυσκευασμένα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, η επιστημονική ονομασία των ειδών 

δύναται να αναγράφεται και υπό μορφή πινακίδας ή αφίσας στο χώρο πώλησης. 
 

Στην περίπτωση που εμπορεύεστε είδος αλιεύματος που δεν συμπεριλαμβάνεται στον 
κατάλογο, θα πρέπει είτε να αποστείλετε επιστολή προς το Διευθυντή του ΤΑΘΕ είτε ταχυδρομικώς είτε 

μέσω e-mail (director@dfmr.moa.gov.cy) στην οποία να αναφέρετε τα στοιχεία του είδους που 

εμπορεύεστε και να ζητάτε να καθοριστεί εμπορική ονομασία.  
 

(β) Μέθοδος παραγωγής  
 

Στην πινακίδα θα πρέπει επίσης να αναγράφεται η λέξη «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   
 

 ι) Αλιευτικά προϊόντα που έχουν αλιευθεί στη θάλασσα 

http://www.moa.gov.cy/dfmr
http://www.moa.gov.cy/dfmr


___________________________________________________________________________ 

Βηθλεέμ 101, 1416 Λευκωσία – Τ.Θ. 28548 2080 Στρόβολος – www.moa.gov.cy/dfmr 

 
 

 

Υποχρεωτική  καθίσταται η αναγραφή της ονομασίας της αλιευτικής ζώνης του FAO (π.χ. Δυτικός 

Ινδικός Ωκεανός). Ειδικά για αλιεύματα που προέρχονται από τις περιοχές ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ 
ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΣ (FAO 27) και ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΚΑΙ ΜΑΥΡΗ ΘΑΛΑΣΣΑ (FAO 37) θα πρέπει να αναγράφεται:  

- ονομασία της αλιευτικής ζώνης με διατύπωση κατανοητή προς τους καταναλωτές ή παράσταση της ζώνης 
μέσω χάρτη ή εικόνα 

- και επιπλέον αναγραφή της ονομασίας της υποπεριοχής ή διαίρεσης ή και τα δυο όπως απαριθμούνται 

στον κατάλογο αλιευτικών ζωνών FAO  
 

Οι Ονομασίες των Ζωνών, οι διαιρέσεις και οι υποπεριοχές βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα του 
ΤΑΘΕ www.moa.gov.cy/dfmr κάτω από τον τίτλο Μέτρα Ελέγχου Αλιείας →Εμπορία Αλιευτικών Προϊόντων.  

 

ιι) Αλιευτικά προϊόντα που αλιεύονται σε γλυκά νερά 
Την 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) 
 

ιιι) Προϊόντα υδατοκαλλιέργειας  
 Αναφορά του κράτους μέλους της ΕΕ ή της τρίτης χώρας που το προϊόν έχει φθάσει το ήμισυ ή περισσότερο 

του βάρους του ή έχει παραμείνει τουλάχιστον κατά το ήμισυ της περιόδου ανάπτυξης του ή στην 

περίπτωση των οστρακοειδών έχει υποστεί την τελική φάση εκτροφής ή καλλιέργειας επί 6 μήνες 
τουλάχιστον.  

 
Σημειώνεται ότι εκτός από τις υποχρεωτικά αναγραφόμενες πληροφορίες που αναφέρονται στα σημεία γ 

(ι), (ιι) και (ιιι)  οι επιχειρηματίες δύναται να αναφέρουν πιο συγκεκριμένη περιοχή. H αναγραφή του αριθμού 

αλιευτικής περιοχής FAO (π.χ. 37.3.2) δεν είναι πλέον υποχρεωτική. 
 

(δ) Κατηγορία Αλιευτικού Εργαλείου  
Στην πληροφόρηση πρέπει να συμπεριλαμβάνεται και η κατηγορία του αλιευτικού εργαλείου αλίευσης 

σύμφωνα με τον πίνακα πιο κάτω.  
 

Η περιγραφή στον πίνακα είναι για να σας βοηθήσει να επιλέξετε την κατηγορία αλιευτικού εργαλείου που 

θα αναγράψετε στην πινακίδα. 
 

Κατηγορία Αλιευτικού Εργαλείου Περιγραφή 

Γρίποι 
Περιλαμβάνει τις Πεζότρατες, Δανέζικοι γρίποι, 

Σκωτσέζικοι γρίποι, Ζευγαρωτοί γρίποι 

Τράτες 

Περιλαμβάνει τις Δοκότρατες, τράτες βυθού με 
πόρτες, τράτες βυθού με ζευγαρωτά σκάφη, 

μεσοπελαγικές τράτες  με πόρτες, πελαγικές 
τράτες με ζευγαρωτά σκάφη, δίδυμες τράτες με 

πόρτες 

Απλάδια δίχτυα και παρεμφερή δίκτυα 

Περιλαμβάνει τα Στάσιμα απλάδια δίχτυα 
(αγκυροβολημένα), παρασυρόμενα δίκτυα, 

κυκλωτικά απλάδια δίχτυα, μανωμένα δίχτυα, 
συνδυασμός μανωμένων και απλαδιών διχτυών 

Κυκλωτικά δίχτυα και δίχτυα τύπου 

αθερινολόγου 

Περιλαμβάνει τα Γρι γρι, χωρίς συστολέα 

(Lamparo), δίχτυα τύπου αθερινολόγου των 
οποίων ο χειρισμός γίνεται από σκάφος, δίχτυα 

τύπου αθερινολόγου στάσιμα των οποίων ο 
χειρισμός γίνεται από την ακτή 

Αγκίστρια και πετονιές 

Περιλαμβάνει τις Πετονιές χειρός και πετονιές με 

καλάμι (των οποίων ο χειρισμός γίνεται με το 
χέρι), Πετονιές χειρός και πετονιές με καλάμι (των 

οποίων ο χειρισμός γίνεται με βοήθεια μηχανής), 

στάσιμα παραγάδια, παρασυρόμενα παραγάδια, 
συρτές 
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Δράγες 

Περιλαμβάνει τις Δράγες που σύρονται από 

σκάφος, δράγες χειρός των οποίων ο χειρισμός 
γίνεται από σκάφος, μηχανικές δράγες 

συμπεριλαμβανομένων των απορροφητικών 

δραγών 

Κιούρτοι και παγίδες Περιλαμβάνει τα Κοφινέλα (κιούρτοι) 

 

(ε) Αποψυγμένα Προϊόντα 
 

Στην περίπτωση που κατεψυγμένο προϊόν τίθεται προς πώληση αφού έχει προηγηθεί η απόψυξη του, τότε 
είναι υποχρεωτικό να αναφέρεται η πληροφορία αυτή (π.χ. αναγραφή της λέξης «αποψυχθέν»).  

 

Η πληροφόρηση αυτή δεν είναι υποχρεωτικό να αναγράφεται στην περίπτωση που 
- αφορά συστατικά που περιέχονται στο τελικό προϊόν 

- τρόφιμα για τα οποία η κατάψυξη είναι απαραίτητο τεχνικό βήμα της παραγωγικής διαδικασίας 
- προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας που έχουν προηγουμένως καταψυχθεί για λόγους 

ασφάλειας της υγείας, σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙΙ τμήμα VIII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

853/2004 προϊόντα αλιείας και προϊόντα υδατοκαλλιέργειας που έχουν προηγουμένως αποψυχθεί 
πριν από το κάπνισμα, το αλάτισμα, το μαγείρεμα, τη διατήρηση 

 
Τα εισαγόμενα αλιευτικά προϊόντα στα οποία απαραίτητα πρέπει να αναγράφεται η πληροφόρηση προς τον 

καταναλωτή ως προγράφεται πιο πάνω, είναι αυτά που κατά την εισαγωγή τους, εμπίπτουν κάτω από την 
κωδικοποίηση σύμφωνα με την Πίνακα πιο κάτω. Ο κωδικός δίνεται από τις  Τελωνειακές Αρχές τους 

κράτους.  
Κωδικός Δασμολογικής                               Περιγραφή  
και Στατιστικής Ονοματολογίας  
και κοινού δασμολογίου   

 
0301     Ψάρια ζωντανά  
  
0302  Ψάρια, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη, με εξαίρεση τα φιλέτα  

ψαριών και άλλη σάρκα ψαριών της κλάσης 0304 
 
0303  Ψάρια κατεψυγμένα, με εξαίρεση τα φιλέτα και άλλη σάρκα ψαριών της 

κλάσης 0304 
 
0304          Φιλέτα και άλλη σάρκα ψαριών (έστω και αλεσμένα), νωπά, διατηρημένα 

με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα  
 
0305 Ψάρια αποξηραμένα, αλατισμένα ή σε άρμη. Ψάρια καπνιστά, έστω και 

ψημένα πριν ή κατά τη διάρκεια του καπνίσματος.     Αλεύρια, σκόνες και 
συσσωματωμένα προϊόντα με μορφή σβόλων (πελέτες) ψαριών, 
κατάλληλα για τη διατροφή των ανθρώπων  

 
0306  Μαλακόστρακα, έστω και χωρίς το όστρακό τους, ζωντανά, νωπά, 

διατηρημένα με απλή ψύξη, κατεψυγμένα, αποξηραμένα, αλατισμένα ή 
σε άλμη. Μαλακόστρακα με το όστρακό τους, βρασμένα σε νερό ή ατμό, 
έστω και διατηρημένα με απλή ψύξη, κατεψυγμένα, αποξηραμένα, 
αλατισμένα ή σε άρμη. αλεύρια, σκόνες και συσσωματωμένα προϊόντα με 
μορφή σβόλων (πελέτες) από μαλακόστρακα, κατάλληλα για τη διατροφή 
των ανθρώπων  

 
0307   Μαλάκια, έστω και χωρισμένα από το κοχύλι τους, ζωντανά, νωπά, 

διατηρημένα με απλή ψύξη, κατεψυγμένα, αποξηραμένα, αλατισμένα ή 
σε άρμη. Ασπόνδυλα υδρόβια, άλλα από τα μαλακόστρακα και τα μαλάκια, 
ζωντανά, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη, κατεψυγμένα, αποξηραμένα, 
αλατισμένα ή σε άρμη. Αλεύρια, σκόνες και συσσωματωμένα προϊόντα με 
μορφή σβόλων (πελέτες) ασπόνδυλων υδρόβιων άλλων από τα 
μαλακόστρακα, κατάλληλα για τη διατροφή των ανθρώπων  

 
 1212 20 00     Φύκια 
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Σε περίπτωση που προσφέρονται προς πώληση μείγμα πανομοιότυπων ειδών (ίδιο είδος ψαριού) που όμως 

έχουν διαφορετική μέθοδο παραγωγής τότε θα πρέπει να αναγράφεται η συναφής με την κάθε παρτίδα 
μέθοδος παραγωγής ενώ στην περίπτωση που προσφέρονται προς πώληση μείγμα πανομοιότυπων ειδών 

(ίδιο είδος ψαριού) που διαφέρει η ζώνη αλίευσης ή η χώρα υδατοκαλλιέργειας αναγράφεται τουλάχιστον 

η περιοχή της αντιπροσωπευτικότερης από άποψη ποσότητας παρτίδας και ένδειξη όμως ότι τα προϊόντα 
προέρχονται από διαφορετικές περιοχές αλίευσης ή υδατοκαλλιέργειας. 

 
Εκτός από τις υποχρεωτικές πληροφορίες που πρέπει να αναγράφονται στη σήμανση των προϊόντων αλιείας 

και υδατοκαλλιέργειας (Παράγραφοι α έως ε) δύναται προαιρετικά  να παρέχονται και επιπρόσθετες 

πληροφορίες που αφορούν την ημερομηνία αλίευσης ή εξαλίευσης, την ημερομηνία εκφόρτωσης, 
πληροφορίες σχετικά με το λιμένα εκφόρτωσης, πληροφορίες περιβαλλοντικού χαρακτήρα, πληροφορίες 

που αφορούν τεχνικές ή μεθόδους παραγωγής, τη διατροφική αξία του προϊόντος κλπ. Επιπρόσθετα μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί και Κώδικας QR1 που να περιέχει όλες ή μέρος των υποχρεωτικών πληροφοριών.  

 
Για τα μη προσυσκευασμένα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας οι υποχρεωτικές πληροφορίες α-ε 

μπορεί να παρέχονται στη λιανική πώληση με εμπορική πληροφόρηση (πινακίδες, αφίσες κλπ) νοουμένου 

του ότι θα υπάρχει σαφής διασύνδεση της σήμανσης με το προϊόν. Στην περίπτωση χρήσης πινακίδων ή 
αφισών, ο επιχειρηματίας θα πρέπει να επικοινωνήσει με το ΤΑΘΕ ώστε ο τρόπος που θα επιλέξει να παρέχει 

πληροφόρηση στους καταναλωτές να τύχει επεξεργασίας και ελέγχου ως προς τη συμβατότητα του με τις 
πρόνοιες του Κανονισμού 1379/2013. 

 

Όσον αφορά τις πληροφορίες ενημέρωσης του καταναλωτή, αυτές ισχύουν και για συσκευασίες 
κατεψυγμένων αλιευτικών προϊόντων. 

 

21. Οι πληροφορίες για την ιχνηλασιμότητα αφορούν όλα τα αλιευτικά προϊόντα, ακόμη και 

τα εισαγόμενα; 

Οι απαιτήσεις σήμανσης από το (α) έως το (στ) του ερωτήματος 19, δεν εφαρμόζονται σε προϊόντα αλιείας 

και υδατοκαλλιέργειας που εισάγονται στην ΕΕ με πιστοποιητικά αλιευμάτων (εισαγωγές δλδ από τρίτες 
χώρες) ή σε αυτά που εισάγονται στην ΕΕ και εξαιρούνται του πιστοποιητικού αλιευμάτων. Επίσης 

εξαιρούνται τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας που αλιεύονται ή εκτρέφονται σε γλυκά ύδατα (π.χ. 
πέστροφες) και τα ψάρια που προορίζονται για διακόσμηση, τα οστρακοειδή που προορίζονται για 

διακόσμηση και τα μαλάκια που προορίζονται για διακόσμηση.   

 
Εφαρμόζεται όμως η πληροφόρηση που αφορά στην ενημέρωση του καταναλωτή και κατά πόσο το προϊόν 

έχει προηγουμένως αποψυχθεί.  
 

22. Το ΤΑΘΕ κατά τις επιθεωρήσεις ελέγχει εάν οι Εγγ. Αγοραστές τηρούν την 

ιχνηλασιμότητα; 

Η πληροφόρηση για την ιχνηλασιμότητα ελέγχεται και καταγράφεται όταν διεξάγονται επιθεωρήσεις σε 
ψυκτικές αποθήκες, αγορές χονδρικής και λιανικής πώλησης, εστιατόρια, οχήματα μεταφοράς ή άλλες 

εγκαταστάσεις όπου αποθηκεύονται, διανέμονται και/ή πωλούνται αλιεύματα μετά την εκφόρτωση. 

 

23. Οι πληροφορίες της ιχνηλασιμότητας μεταφέρονται όλες και στο σύνολο τους από τον 

αλιέα μέχρι και τον τελικό καταναλωτή; 

Όχι, ισχύει η αρχή  «ένα βήμα πίσω και ένα βήμα μπροστά». Βασικά οι επιχειρήσεις πρέπει να μπορούν 
να προσδιορίσουν τον (τους) άμεσο(-ους) προμηθευτή(-ές) και, εκτός από την περίπτωση που πρόκειται 

για τελικούς καταναλωτές, τον (τους) άμεσο(–ους) αγοραστή(-ές) των αλιευτικών προϊόντων και προϊόντων 

υδατοκαλλιέργειας. 
 

 
1 Κώδικας QR (Quick responce):  Γραμμωτός κώδικας (barcode) δύο διαστάσεων 
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http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CF%89%CF%84%CF%8C%CF%82_%CE%BA%CF%8E%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%82
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Για παράδειγμα, ένας αλιέας πωλεί μαρίδες σε μια ψαραγορά που είναι εγγεγραμμένος αγοραστής και η 

ψαραγορά πωλεί στη συνέχεια τις μαρίδες σε ένα εστιατόριο το οποίο θα τις σερβίρει στους πελάτες του 
(τελικός καταναλωτής).  

 
Ο εγγεγραμμένος αγοραστής αγοράζει τις μαρίδες και δημιουργεί την παρτίδα. Η πληροφόρηση που πρέπει 

να συνοδεύει την παρτίδα που έχει αποθηκευτεί στο ψυγείο της ψαραγοράς  και είναι καταχωρημένη σε 

ένα έγγραφο είναι ο αριθμός ταυτοποίησης παρτίδας, ο αριθμός του σκάφους και η ονομασία του, ο κώδικας 
FAO της μαρίδας, η ημερομηνία που αλιεύθηκαν τα ψάρια, η ποσότητα των ψαριών σε kg, η ονομασία και 

διεύθυνση του αλιέα, οι απαραίτητες πληροφορίες προς τους καταναλωτές και κατά πόσο τα προϊόντα έχουν 
προηγουμένως καταψυχθεί.  

 

Ο εγγεγραμμένος αγοραστής (ψαραγορά) θα πωλήσει στη συνέχεια τις μαρίδες στο εστιατόριο. Μαζί με τα 
ψάρια, η ψαραγορά θα πρέπει να κοινοποιήσει με έγγραφο τις απαραίτητες πληροφορίες για την 

ιχνηλασιμότητα, που στην φάση αυτή θα αφορούν τον αριθμό ταυτοποίησης της παρτίδας, την ποσότητα 
των ψαριών σε kg, την ονομασία και διεύθυνση της ψαραγοράς και ονομασία και διεύθυνση του εστιατορίου 

στο οποία η ψαραγορά τα πωλεί, τις απαραίτητες πληροφορίες προς τους καταναλωτές και κατά πόσο τα 
προϊόντα έχουν προηγουμένως καταψυχθεί. Το έγγραφο αυτό που θα συνοδεύει τις μαρίδες και περιέχει 

την πληροφόρηση για την ιχνηλασιμότητα, μπορεί να είναι και το τιμολόγιο πώλησης. Το εστιατόριο, δεν 

θα μεταφέρει παρακάτω την πληροφόρηση καθώς τα αλιεύματα θα πωληθούν μαγειρεμένα στον τελικό 
καταναλωτή. 

 

24. Τι άλλη υποχρέωση έχει ο εγγεγραμμένος αγοραστής με την αγορά αλιευμάτων 

απευθείας από το σκάφος; 

Κάθε πράξη αγοράς από κάθε αλιευτικό σκάφος ανά ημερολογιακή ημέρα πρέπει να δηλώνεται στο ΤΑΘΕ 

μέσω του Δελτίου Πώλησης. Την ευθύνη για την ορθή συμπλήρωση των Δελτίων Πώλησης έχουν οι 
εγγεγραμμένοι αγοραστές.  

 

25. Πως υποβάλλω τα Δελτία Πώλησης στο ΤΑΘΕ; 

Τα Δελτία Πώλησης μπορούν να υποβληθούν στο ΤΑΘΕ με δύο τρόπους:  

(α) Ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος ERS και  

(β) Σε έντυπη μορφή με αποστολή στα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία  
 

26. Τί είναι το σύστημα ERS; 

Το σύστημα ERS είναι ένα λογισμικό στο οποίο καταχωρούνται δεδομένα που αφορούν σε λεπτομέρειες της 
αλιευτικής δραστηριότητας από τους πλοιάρχους των αλιευτικών σκαφών καθώς και πληροφορίες που 

αφορούν στην πώληση των αλιευμάτων από τα αλιευτικά σκάφη. Ως εγγεγραμμένοι αγοραστές, ασχολείστε 

με το κομμάτι του ERS που αφορά στην αγορά των προϊόντων. Με τη συλλογή των στοιχείων, το ΤΑΘΕ 
είναι σε θέση να γνωρίζει πληροφορίες που αφορούν στην κατάσταση των αλιευτικών αποθεμάτων καθώς 

και στατιστικά που αφορούν στην παραγωγή σε αλιευτικά προϊόντα στην Κύπρο. 
 

27. Υπάρχει κάποιο κριτήριο που υποχρεώνει την υποχρεωτική υποβολή μέσω του 

συστήματος ή και σε έντυπη μορφή ή επιλέγω από μόνος μου τον τρόπο που επιθυμώ 

να διαβιβάζω τις πληροφορίες; 

Επιχειρήσεις με ετήσιο κύκλο εργασιών σε αλιευτικά προϊόντα που προέρχονται από την αγορά αλιευμάτων 

απευθείας από αλιευτικά σκάφη πάνω από €200,000 δεν έχουν επιλογή συμπλήρωσης δελτίων πώλησης 
σε έντυπη μορφή. Αντίθετα, υποχρεούνται να υποβάλλουν Δελτία Πώλησης ηλεκτρονικά στο σύστημα 

ERS εντός 24 ωρών από την πράξη αγοράς από το αλιευτικό σκάφος.  

 
Επιχειρήσεις με ετήσιο κύκλο εργασιών σε αλιευτικά προϊόντα που προέρχονται από την αγορά αλιευμάτων 

απευθείας από αλιευτικά σκάφη πάνω από  €20,000 δεν έχουν επιλογή συμπλήρωσης δελτίων πώλησης 
σε έντυπη μορφή. Αντίθετα, υποχρεούνται να υποβάλλουν Δελτία Πώλησης ηλεκτρονικά στο σύστημα 

ERS εντός 48 ωρών από την πράξη αγοράς από το αλιευτικό σκάφος.  

 

http://www.moa.gov.cy/dfmr
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Επιχειρήσεις με ετήσιο κύκλο εργασιών σε αλιευτικά προϊόντα κάτω από  €20,000 μπορούν να 

υποβάλλουν Δελτία Πώλησης είτε ηλεκτρονικά στο σύστημα ERS είτε σε έντυπη μορφή εντός 48 ωρών 
από την πράξη αγοράς από το αλιευτικό σκάφος.  

 

28. Τι θα γίνει εάν δεν αποστείλω το Δελτίο Πώλησης εντός του προκαθορισμένου χρόνου 

υποβολής; 

Το ΤΑΘΕ προβαίνει σε ελέγχους για την έγκυρη υποβολή Δελτίων Πώλησης. Στην περίπτωση που υποβάλετε 

το Δελτίο Πώλησης μετά τις 24 ή 48 ώρες από την αγορά (ανάλογα με την κατηγορία που εμπίπτει η 
επιχείρηση σας) είτε αυτό αφορά υποβολή στο σύστημα είτε σε έντυπη μορφή, τότε αυτό αποτελεί 

παράβαση και το ΤΑΘΕ προβαίνει σε καταγγελία. 
 

29. Εξαιρούνται από τον προκαθορισμένο χρόνο 24 ή 48 ωρών υποβολής των Δελτίων 

Πώληση τα Σαββατοκύριακα ή οι αργίες;   

Όχι, δεν εξαιρούνται Σαββατοκύριακα ή και αργίες σε αυτό το χρονικό όριο. Ανεξαρτήτου ημέρας της 
εβδομάδας, τα Δελτία Πώλησης πρέπει να υποβάλλονται εντός του προκαθορισμένου χρόνου. 

 

30. Πως θα μάθω πως να υποβάλλω τα Δελτία Πώλησης Ηλεκτρονικά και ποιος θα με 

ενημερώσει για το όνομα χρήση και μυστικό κωδικό; Ποιος θα με εκπαιδεύσει στη χρήση 

του συστήματος; 

Με την εγγραφή σας στο Μητρώο Εγγεγραμμένων Αγοραστών, ο κύκλος εργασιών είναι ουσιαστικά μηδέν 

(€ 0,00) έτσι έχετε τη δυνατότητα να αποστέλλετε Δελτία Πώλησης σε έντυπη μορφή. Εάν ο κύκλος 
εργασιών σας ξεπεράσει τις €20.000 το ΤΑΘΕ θα επικοινωνήσει μαζί σας για να ενημερώσει για την 

υποχρέωση σας να υποβάλλετε Δελτία Πώλησης σε ηλεκτρονική μορφή απευθείας στο σύστημα. Θα σας 
κοινοποιήσει το όνομα χρήστη και τον προσωπικό μυστικό κωδικό και θα διευθετήσει ραντεβού ώστε να 

εκπαιδευτείτε στη χρήση του συστήματος.    
 

Εάν με την εγγραφή σας στο Μητρώο, δηλώσετε πως επιθυμείτε να υποβάλλετε Δελτία Πώλησης σε 

ηλεκτρονική μορφή ασχέτως που ο κύκλος εργασιών σας είναι κάτω από €20.000 τότε θα ακολουθηθούν 
τα ίδια βήματα με πιο πάνω. 

 
 

31. Εάν επιλέξω να ξεκινήσω με την υποβολή των Δελτίων Πώλησης σε έντυπη μορφή, πως 

θα το κάνω αυτό, πού βρίσκω Δελτία Πώλησης και πού τα υποβάλλω συμπληρωμένα και 

πότε; 

Μπορείτε να παραλάβετε βιβλιαράκια με τα έντυπα Δελτία Πώλησης από τα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία 

του ΤΑΘΕ. Τα δελτία πώλησης που υποβάλλονται σε έντυπη μορφή, μπορούν είτε να παραδίδονται 
στα κατά τόπους Επαρχιακά γραφεία του ΤΑΘΕ ή να αποστέλλονται μέσω φαξ στα Επαρχιακά Γραφεία του 

ΤΑΘΕ εντός της προβλεπόμενης χρονικής περιόδου των 48 ωρών, ανάλογα με την περιοχή στην 

οποία βρίσκεται η έδρα της κάθε επιχείρησης (Λευκωσία, Αμμόχωστος, Λάρνακα, Ζύγι, Λεμεσός, Πάφος). 
Επιπλέον, οι επιχειρήσεις που αποστέλλουν τα Δελτία Πώλησης μέσω φαξ, υποχρεούνται να παραδίδουν τα 

πρωτότυπα Δελτία Πώλησης εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την πρώτη πώληση στα Γραφεία του 
ΤΑΘΕ.  

 

Οι αριθμοί φαξ των Επαρχιακών Γραφείων είναι 
Λευκωσία: 22807808 

Λάρνακα: 24304575 
Αμμόχωστος: 23834171 

Ζύγι: 24817051 

Λεμεσός: 25306839 
Πάφος: 26821681 

 

http://www.moa.gov.cy/dfmr
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32. Εάν κάνω κάποιο λάθος κατά τη συμπλήρωση του Δελτίου πώλησης και αφού το 

υποβάλω είτε στο σύστημα είτε σε έντυπη μορφή, πως μπορώ να ενημερώσω για το 

λάθος ώστε να διορθωθεί; 

Θα πρέπει να συμπληρώσετε και να αποστείλετε το έντυπο που επισυνάπτεται (δες Παράρτημα Ι) και να 

σταλεί είτε με email στο fmc@dfmr.moa.gov.cy ή με φαξ στον αριθμό 22807880. Το έντυπο βρίσκεται 

αναρτημένο και στην ιστοσελίδα του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών www.moa.gov.cy/dfmr 
κάτω από τον Τίτλο Μέτρα Ελέγχου Αλιείας → Εμπορία Αλιευτικών Προϊόντων. 

 

Το έντυπο, στην περίπτωση που υποβληθεί, πρέπει να υπογράφεται είτε από τον Εγγ. Αγοραστή είτε από 
τον νόμιμο εκπρόσωπο του ο οποίος και καθορίστηκε κατά την υποβολή αίτησης για εγγραφή στο Μητρώο 

Εγγεγραμμένων Αγοραστών. 
 

33. Εάν κάνω λάθος και δεν ενημερώσω σχετικά προς διόρθωση του, θα μου επιβληθεί 

κάποια ποινή;  

Ναι, η λανθασμένη υποβολή δεδομένων αποτελεί παράβαση. Όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω, είναι ευθύνη 
των εγγεγραμμένων αγοραστών να βεβαιώνονται πως λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία από τους 

αλιείς που απαιτούνται για σκοπούς υποβολής των δεδομένων στο ΤΑΘΕ και πρόσθετα πως καταχωρούνται 

αυτές οι πληροφορίες ορθά στο σύστημα. 
 

34. Τι συμβαίνει στην περίπτωση που παρατηρείται τεχνικό πρόβλημα με το σύστημα ERS 

και δεν μπορώ να υποβάλω Δελτία Πώλησης ηλεκτρονικά ή εάν δεν μπορώ να τα 

αποστείλω με φαξ λόγω τεχνικής βλάβης;   

Θα πρέπει, εάν πρόκειται για τεχνικό πρόβλημα που παρατηρείται στο σύστημα ERS, να επικοινωνήσετε 

άμεσα με το ΚΠΑ (Κέντρο Παρακολούθησης Αλιείας) στο 22807806 ή με e-mail στο fmc@dfmr.moa.gov.cy 
και να το αναφέρετε. Εάν αφορά σε υποβολή Δελτίων Πώλησης σε έντυπη μορφή θα πρέπει να 

επικοινωνείτε με τα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία ώστε να διευθετήσετε άλλο τρόπο υποβολής των 
δεδομένων. Εάν το πρόβλημα εντοπιστεί Σαββατοκύριακο ή εκτός ωρών γραφείου, τότε ενημερώνετε για 

το πρόβλημα στο fmc@dfmr.moa.gov.cy και θα έρθουν σε επικοινωνία υπάλληλοι του ΤΑΘΕ στη συνέχεια 

ώστε να ερευνηθεί και να επιλυθεί το πρόβλημα. 
 

Στην περίπτωση που το τεχνικό πρόβλημα που αφορά στο σύστημα αφορά καθολική εφαρμογή (κανένας 
δλδ δεν έχει πρόσβαση ή θα γίνει κάποια αναβάθμιση και το σύστημα δεν θα είναι σε Λειτουργία) τότε το 

ΤΑΘΕ φροντίζει να ενημερώσει με αποστολή e-mail (τα οποία και κοινοποιείτε στα στοιχεία επικοινωνίας με 
την αίτηση σας για εγγραφή στο Μητρώο Εγγεγραμμένων Αγοραστών) ή με SMS πως το σύστημα δεν θα 

είναι διαθέσιμο και οποιαδήποτε Δελτία Πώλησης είναι να καταχωρηθούν αυτά να γίνουν με την 

αποκατάσταση λειτουργίας του συστήματος. 

  

35. Υπάρχει κάποια άλλη υποχρέωση; 

Ναι, σύμφωνα με την Κανονιστική Διοικητική Πράξη 269/2013, έχετε υποχρέωση μέχρι την 1η Οκτωβρίου 

του κάθε έτους να αποστέλλετε οικονομικές καταστάσεις των προηγούμενων 2 ετών  στις οποίες να φαίνεται 
ο ετήσιος κύκλος εργασιών σε πρώτες πωλήσεις αλιευτικών προϊόντων.  

 
Συγκεκριμένα, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τους Λογιστές σας και να αναφέρετε ότι θα 

πρέπει κάτω από την επικεφαλίδα ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ, να προστεθεί υποκεφαλίδα με την 
περιγραφή ΑΓΟΡΕΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΕΙΑΝ ΑΠΟ ΑΛ. ΣΚΑΦΗ, όπου θα 

αναφέρεται το κόστος αγοράς των αλιευτικών προϊόντων ΜΟΝΟ από αλιευτικά σκάφη.  

 

36. Μπορώ να διαγραφώ από το Μητρώο Εγγεγραμμένων Αγοραστών; 

Φυσικά, εάν πλέον δεν επιθυμείτε να είστε εγγεγραμμένος στο Μητρώο, τότε θα πρέπει να αποστείλετε 

επιστολή προς τη Διευθύντρια του ΤΑΘΕ ή με e-mail στο director@dfmr.moa.gov.cy με την οποία να 
κοινοποιείτε την επιθυμία σας να διαγραφείτε από το Μητρώο. 

 

http://www.moa.gov.cy/dfmr
mailto:fmc@dfmr.moa.gov.cy
http://www.moa.gov.cy/dfmr
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37. Εάν δεν εφαρμόζω τις υποχρεώσεις μου όπως αναλύθηκαν πιο πάνω, έχω κάποια 

επίπτωση; 

Σύμφωνα με τους Κανονισμούς ελέγχου αλιείας 1224/2009 και 404/2011 αλλά και την Κανονιστική 
Διοικητική Πράξη 269/2013, στην περίπτωση που δεν υπάρχει συμμόρφωση από τους Εγγεγραμμένους 

Αγοραστές, η Διευθύντρια του ΤΑΘΕ δύναται να επιβάλει ποινές/πρόστιμο ακόμη και να προβεί σε διαγραφή 

εγγεγραμμένου αγοραστή από το Μητρώο. Οι ποινές/πρόστιμα είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του ΤΑΘΕ 
κάτω από την Επικεφαλίδα «Μέτρα Ελέγχου Αλιείας» → Παραπτώματα, Παραβάσεις, Κυρώσεις → Πίνακας 

Προστίμων White Bible. 

 

38. Υπάρχει κάποιο σχέδιο επιχορήγησης από το οποίο μπορώ να επωφεληθώ ως 

εγγεγραμμένος αγοραστής;  

Ναι, στην περίπτωση που υπάρχει ανοικτή Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων, οι εγγεγραμμένοι αγοραστές 

δύναται να επιχορηγηθούν για αγορά απαραίτητου εξοπλισμού που αφορά στην ανάπτυξη, αγορά και 
εγκατάσταση των απαραίτητων στοιχείων, περιλαμβανομένου του υλικού και του λογισμικού, για τη 

διασφάλιση της ιχνηλασιμότητας των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας καθώς και 
ηλεκτρονικού/μηχανογραφικού εξοπλισμού ώστε να διασφαλίζεται η διαβίβαση σημαντικών για την αλιεία 

πληροφοριών και καταχώρηση αυτών στα λογισμικά συστήματα καταγραφής και αναφοράς πληροφοριών. 

Να σημειωθεί, πως σε αυτά τα Σχέδια, πρώτα πρέπει να υποβληθεί η αίτηση και μετά να αγοραστεί ο 
εξοπλισμός καθώς δεν ισχύει η αναδρομικότητα.   

 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα 22807849 και 22807861. 
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