
Για την εγγραφή στο ΚΗΜΟ, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής 
στην Ηλεκτρονική Εφαρμογή του ΚΗΜΟ, μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ( http://e-services.minagric.gr/). Η Αίτηση Εγγραφής υπέχει 
θέση υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/1986 (Α΄75) και σε αυτήν οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν τα 
στοιχεία των περ. α΄ έως και στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 8 , που καταχωρίζονται στο ΚΗΜΟ, καθώς 
και ότι τηρούνται οι διατάξεις της παρούσας απόφασης.

Τα δικαιολογητικά που υποβάλλει ο ενδιαφερόμενος στην αρμόδια Δ.Α.Ο.Κ. σύμφωνα με την 
παρ. 4 του άρθρου 6 της υπ' αριθμ. απόφασης 4912/120862 (ΦΕΚ 2468 Β΄ 17-11-2015) , την 
πρώτη τροποποίηση αυτής σύμφωνα με την υπ' αριθμ. απόφαση 345/23924/2-3-2017 (ΦΕΚ 866 Β΄ 
16-03-2017) , την δεύτερη τροποποίηση αυτής όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με την  
Υ.Α. 1483/74804/10.07.2017 (ΦΕΚ 2635 Β΄27.07.2017) και την τρίτη τροποποίηση αυτής όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με την Υ.Α. 799/13510/04.02.2019 (ΦΕΚ 224 Β΄04.02.2019) , 
σχετικά με τον "Καθορισμό των όρων και των απαιτήσεων παραγωγής και διάθεσης προϊόντων 
οικοτεχνικής παρασκευής και των διαδικασιών καταχώρισης των μονάδων παρασκευής αυτών στο 
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Οικοτεχνίας (ΚΗΜΟ)", για την έναρξη λειτουργίας της μονάδας 
τροφίμων οικοτεχνικής παρασκευής και την εγγραφή στο ΚΗΜΟ, είναι τα εξής:

1. Βεβαίωση από τα Τμήματα Αγροτικής Ανάπτυξης για το ίδιο έτους με το έτος υποβολής της 
αίτησης εγγραφής στο ΚΗΜΟ, που να αποδεικνύει ότι είναι ο ενδιαφερόμενος κατά κύριο 
επάγγελμα αγρότης. Εναλλακτικά, δίνεται πλέον η δυνατότητα ηλεκτρονικής εκτύπωσης 
αντιγράφου του Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) απο τους 
δικαιούχους μέσω της ιστοσελίδας : www.gov.gr και στην συνέχεια πλοήγηση στην 
διαδρομή: Γεωργία και κτηνοτροφία -> Γεωργία -> Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών 
Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) ή μεταβείτε απευθείας στον υπερσύνδεσμο : https://www.gov.gr/
ipiresies/georgia-kai-ktenotrophia/georgia/metroo-agroton-kai-agrotikon-ekmetalleuseon-
maae

2. Αντίγραφο Δήλωσης Καλλιέργειας του ΟΣΔΕ, του ίδιου έτους με το έτος υποβολής της 
αίτησης εγγραφής στο ΚΗΜΟ, Παρέχεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής εκτύπωσης της μέσω
της ιστοσελίδας του O.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. στην διαδρομή: https://www.opekepe.gr/el/opekepe-
organisation-gr/opekepe-e-services-gr/efarmoges-ypostiriksis-synallagon-me-ton-politi/
eniaia-aitisi-enisxysis-2020

3. Απόδειξη πληρωμής του παραβόλου αξίας 10 ευρώ, για την εγγραφή στο ΚΗΜΟ, σύμφωνα
με την περ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 56 του Ν. 4235/2014. 

4. Δήλωση συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις υγιεινής της παρ.1 του άρθρου 4. την οποία 
μπορείτε να αναζητήσετε στα δικαιολογητικά του παρόντος ιστότοπου.
Όσον αφορά τους παραγωγούς γαλακτοκοµικών προϊόντων, επιπλέον των ανωτέρω δήλωση
αυτών µε την οποία δηλώνουν ότι :...…
Σύμφωνα με την τροποποίηση της αριθμ. 4912/120862/5.11.2015, απόφασης (Φ.Ε.Κ. 2468 
Β) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,Κάντε κλίκ για να κατεβάσετε το αρχείο σύμφωνα με 
την Υ.Α. 1483/74804/10.07.2017 (ΦΕΚ 2635 Β΄27.07.2017) , επιπλέον των ανωτέρω 
δήλωση αυτών µε την οποία δηλώνουν ότι :

5. Μια φωτοτυπία του πιστοποιητικού υγείας. Το προσωπικό της μονάδας τροφίμων 
οικοτεχνικής παρασκευής οφείλει να διαθέτει πιστοποιητικά υγείας τα οποία φυλάσσονται 
στην επιχείρηση και επιδεικνύονται σε κάθε έλεγχο των αρμοδίων Υπηρεσιών.

Ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ) συντάσσει και εκδίδει Οδηγούς Ορθής 
Πρακτικής για τις Μονάδες τροφίμων οικοτεχνικής παρασκευής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.
1 τον οποίον μπορείτε να κατεβάσετε απο τον παρόν ιστότοπο με τίτλο: ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΘΗΣ 
ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΟΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ



Διευκρινίσεις: Όσοι αγρότες ανήκουν στην Δ.Α.Ο.Α Μ.Ε.Θεσσαλονίκης και πληρούν τις 
προϋποθέσεις, έχουν κάνει ηλεκτρονική αίτηση σύμφωνα με τα παραπάνω (άρθρο 6) και έχουν 
συγκεντρώσει τα παραπάνω δικαιολογητικά, τα καταθέτουν σε φάκελο στους αρμόδιους 
υπαλλήλους της ΔΑΟΚ Θεσσαλονίκης στην Δ/νση 26ης Οκτωβρίου 64 ήτοι:

Γαζέπη Ευαγγελία, τηλ. 2313-330-337


