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ΘΕΜΑ:

«Υποβολή Ετήσιων Δελτίων Δεδομένων μονάδων Υδατοκαλλιέργειας για
το έτος 2020»

ΣΧΕΤ.:

1. Η υπ’ αριθ. 2287/40083/07-04-2015, Απόφαση του Αν. Υπουργού Π.Α.Π.ΕΝ. (Β’ 695)
2. Η υπ’ αριθ. 3955/81027/20-07-2015 εγκύκλιος Αν. Γ.Γ. ΥΠΑΠΕΝ (ΑΔΑ: 7ΒΗΛ465ΦΘΗ-ΦΣΑ)

Αναφορικά με το θέμα, σε εφαρμογή της ανωτέρω α’ σχετικής και σε συνέχεια της β’ σχετικής
εγκυκλίου με την οποία δίδονται οδηγίες σχετικά με την υποβολή των Ετήσιων Δελτίων Δεδομένων
μονάδων υδατοκαλλιέργειας και ιχθυοτροφικών εκμεταλλεύσεων λιμνοθαλασσών, μέσω της
εφαρμογής του ΟΣΠΑ, υπενθυμίζεται ότι η προθεσμία υποβολής των ετήσιων δελτίων δεδομένων
υδατοκαλλιέργειας για το έτος αναφοράς 2020, λήγει την 30η Οκτωβρίου 2021.
Επίσης, επισημαίνονται τα ακόλουθα:
i. Η υποβολή των ανωτέρω δελτίων είναι υποχρεωτική για τους φορείς μονάδων
υδατοκαλλιέργειας όπως αναγράφεται ρητώς ως όρος στην απόφαση χορήγησης άδειας ίδρυσης
και λειτουργίας και στην σύμβαση που την ακολουθή. Η μη υποβολή ή η δήλωση ανακριβών
στοιχείων, ισοδυναμεί με μη τήρηση των όρων και προϋποθέσεων της άδειας ίδρυσης και
λειτουργίας και των συμβατικών υποχρεώσεων και επιφέρει κυρώσεις.
ii. Τα στοιχεία παραγωγής, όπως αυτά δηλώνονται με τα Ετήσια Δελτία Δεδομένων Μονάδων
Υδατοκαλλιέργειας, λαμβάνονται υπόψη αλλά δεν τεκμαίρουν από μόνα τους την κατάσταση
λειτουργίας της μονάδας. Ως εκ τούτου, για την έκδοση βεβαιώσεων λειτουργίας, όπως
προβλέπεται στην παράγραφο 1(γ) του άρθρου 5 της υπ’ αριθ. 646/69401/27.06.2017 ΚΥΑ (Β’
2284), μπορούν να συνεκτιμώνται στοιχεία όπως τιμολόγια αγορών, δαπανών, πώλησης, δελτία
αποστολής ή αλλά παραστατικά.
iii. Το περιεχόμενο του «Ετήσιου Δελτίου Δεδομένων Μονάδων Υδατοκαλλιέργειας», υποβάλλεται
αποκλειστικά μέσω της εφαρμογής του ΟΣΠΑ, με ευθύνη του υπόχρεου φορέα ή του νόμιμου
εκπροσώπου αυτού και χρησιμοποιείται μόνο από τις Υπηρεσίες στις οποίες υποβάλλεται για
στατιστικούς σκοπούς.
iv. Για τη χρήση του περιεχομένου του κάθε επιμέρους «Ετήσιου Δελτίου Δεδομένων Μονάδας
Υδατοκαλλιέργειας», τηρείται το απόρρητο των στοιχείων (Ν. 3832/2010, άρθρα 7 & 8), ενώ σε
περιπτώσεις που αφορούν σε φυσικά πρόσωπα, έχουν εφαρμογή και οι απαιτήσεις του νέου
Γενικού Κανονισμού για τα Προσωπικά Δεδομένα (ΓΚΠΔ - GDPR) - που τέθηκε σε ισχύ στις 25
Μαΐου 2018, σε εφαρμογή του ΚΑΝ (ΕΕ) 679/2016 (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία
Δεδομένων) και της Οδηγίας (ΕΕ) 680/2016 «για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι
της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα…..».
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Επίσης διαπιστώνουμε ότι, παρα τις συνεχείς υπενθυμίσεις μας από την δοκιμαστική λειτουργία του
ΟΣΠΑ (το 2015) έως και σήμερα (2021), υπάρχει αριθμός φορέων μονάδων υδατοκαλλιέργειας που
δεν έχει εγγραφεί στο ΟΣΠΑ και δεν έχει δηλώσει σχετικά στοιχεία λειτουργίας της εκμετάλλευσης
που διαθέτει. Ως εκ τούτου και για περιπτώσεις που αφορούν κυρίως μονάδες εσωτερικών υδάτων
αλλά και μονάδες οστρακοκαλλιέργειας, παρακαλούμε για την έγγραφή τους, το συντομότερο
δυνατόν, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΟΣΠΑ και την συμπλήρωση των Ετήσιων Δελτίων
Δεδομένων μονάδων υδατοκαλλιέργειας.
Κατόπιν τούτων, παρακαλούνται οι Υπηρεσίες προς τις οποίες απευθύνεται το παρόν, όπως
μεριμνήσουν για την ενημέρωση των υπόχρεων φορέων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή
αρμοδιότητα τους, για την υποχρέωση υποβολής των Ετήσιων Δελτίων Δεδομένων μονάδων
υδατοκαλλιέργειας και ιχθυοτροφικών εκμεταλλεύσεων λιμνοθαλασσών, όπως επίσης και για την
υποχρέωση εγγραφής όλων των φορέων υδατοκαλλιέργειας στο ΟΣΠΑ, μέχρι την καταληκτική
ημερομηνία : 30η Οκτωβρίου 2021, κατά την οποία λήγει και η δυνατότητα πρόσβασης στην σχετική
ηλεκτρονική εφαρμογή για εγγραφή ή και καταχώρηση στοιχείων.
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