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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΠΡΟΣ:

Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Αχαρνών 2, 101 76 Αθήνα
Πληροφορίες: Α. Φουλίδη, Γ. Μακαντάσης
Τηλ: 210 – 2124375, 210-2124012
Fax: 210-5238337
E-mail: afoulidi@hq.minagric.gr
gmakantasis@minagric.gr

Περιφερειακές Ενότητες
Κτηνιατρικής
Έδρες τους

ΚΟΙΝ.:
ΚΟΙΝ.:
ΥΠΑΑΤ
1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
2. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
3. ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ κ. Σ.
ΑΡΑΧΩΒΙΤΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΟΝΟ
ΘΕΜΑ:

Παροχή διευκρινιστικών οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή των νέων δυνατοτήτων
του πληροφοριακού συστήματος «ΚΗΜΟ.»

Σας γνωρίζουμε ότι η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ΥΠΑΑΤ σε συνεργασία με
την Υπηρεσία μας, πρόσθεσε στο πληροφοριακό σύστημα ΚΗΜΟ τις παρακάτω νέες
δυνατότητες:
1.

Με την πρώτη, η/ο αγρότισσα/ης έχει πλέον τη δυνατότητα να επισυνάψει ηλεκτρονικά τη
Βεβαίωση Επαγγελματία Αγρότη που διαθέτει στην περίπτωση που λάβει μήνυμα από
το σύστημα ότι η ιδιότητά του δεν προκύπτει από τον διασταυρωτικό έλεγχο με το ΜΑΑΕ.
Μετά από την επισύναψη της, στο νέο πεδίο που δημιουργήθηκε με το όνομα «Εγκρίσεις
Επαγγελματία Αγρότη» εμφανίζεται το ΑΦΜ του παραγωγού. Οι αρμόδιοι υπάλληλοι που
έχουν πρόσβαση στο ΚΗΜΟ ενεργοποιώντας το εικονίδιο

οδηγούνται στην καρτέλα

«ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΧΩΡΙΣ ΕΛΕΓΧΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΑΓΡΟΤΗ ΑΠΟ ΜΑΑΕ»,
όπου είναι εμφανή τα στοιχεία του παραγωγού και η βεβαίωση επαγγελματία αγρότη που
έχει επισυναφθεί. Στη συνέχεια οι αρμόδιοι υπάλληλοι ασκούν διοικητικό έλεγχο της
βεβαίωσης και εγκρίνουν ή απορρίπτουν το αίτημα συνέχισης της αίτησης ηλεκτρονικής
εγγραφής στο ΚΗΜΟ.
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2.

Η δεύτερη αφορά στην απενεργοποίηση μιας/ενός παραγωγού στις περιπτώσεις που
αυτή/ος επιθυμεί τη διαγραφή του από το μητρώο ή τη μη ανανέωση της εγγραφής του. Η
δυνατότητα αυτή παρέχεται πλέον μέσω της διαδρομής «ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ»  « ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΑΙΤΗΣΗΣ»  «ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ». Στην καρτέλα αυτή έχει προστεθεί εικονίδιο
καταχώρισης από τους αρμόδιους χειριστές του ΚΗΜΟ της ιδιότητας της/του ενεργού ή
μη παραγωγού.

3. Σχετικά με την ανανέωση της εγγραφής της/του παραγωγού στο ΚΗΜΟ, σας γνωρίζουμε
ότι στην καρτέλα

«ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ», έχει προστεθεί το εικονίδιο

«ΑΝΑΝΕΩΣΗ» με το οποίο τίθεται η κατάσταση της αίτησης σε επεξεργασία μέχρι την
ολοκλήρωση των διοικητικών ελέγχων και την αποπεράτωση της διαδικασίας ανανέωσης
της εγγραφής στο μητρώο. Στη συνέχεια σε περίπτωση έγκρισης της αίτησης ανανέωσης,
ο αρμόδιος υπάλληλος ενεργοποιεί το εικονίδιο «ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ & ΑΠΟΣΤΟΛΗ EMAIL»

ή

σε

περίπτωση

απόρριψης

ενεργοποιεί

το

αντίστοιχο

εικονίδιο.

Ολοκληρώνοντας τη διαδικασία, στη βεβαίωση που εκτυπώνεται μετά την ανανέωση της
εγγραφής, αναγράφεται πλέον η νέα ημερομηνία έγκρισης και η διάρκεια ισχύος της.
4.

Στην καρτέλα «ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ» δίνεται

η δυνατότητα προβολής των αρχείων

βεβαιώσεων ΜΑΑΕ που έχουν μεταφορτωθεί για κάθε παραγωγό.
Τέλος σας γνωρίζουμε ότι αναλυτικές οδηγίες της εφαρμογής είναι διαθέσιμες στο μενού
«ΒΟΗΘΕΙΑ -> ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ»
Η Υπηρεσία μας παραμένει στη διάθεση σας για οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία ή
διευκρίνιση.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ν. ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
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