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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

«Όροι και απαιτήσεις παραγωγής και διάθεσης προϊόντων οικοτεχνικής παρασκευής

και εγγραφής των παραγωγών στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Οικοτεχνίας
(ΚΗΜΟ)»
Από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Φθιώτιδας γίνονται γνωστά τα ακόλουθα:
«Προϊόντα οικοτεχνικής παρασκευής»: είναι τα προϊόντα τα οποία παράγονται από τη μεταποίηση,
μικρής κλίμακας αγροτικών προϊόντων αποκλειστικά ιδίας παραγωγής, από τον επαγγελματία αγρότη,
στη μονάδα προϊόντων οικοτεχνικής παρασκευής, τα οποία προορίζονται για άμεση διάθεση.
Οι μεταποιητικές δραστηριότητες θα πρέπει να ασκούνται σε εγκαταστάσεις με εγκατεστημένη
κινητήρια ισχύ που δεν ξεπερνά τα 10 kw και οι υπηρεσίες προετοιμασίας, όπως συσκευασίας και
συντήρησης, προς αποθήκευση αγροτικών προϊόντων να είναι έως 50.000 m3.
«Σημεία διάθεσης»: τα προϊόντα οικοτεχνικής παρασκευής μπορούν να διατίθενται στην έδρα της
μονάδας προϊόντων οικοτεχνικής παρασκευής, σε περιοδικές τοπικές διοργανώσεις (όπως
εμποροπανηγύρεις και δημοτικές εκδηλώσεις), σε λαϊκές αγορές, σε αγορές παραγωγών κα σε
επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου και μαζικής εστίασης.
Για την έναρξη λειτουργίας μονάδων προϊόντων οικοτεχνικής παρασκευής απαιτείται η υποβολή
ηλεκτρονικής Αίτησης Εγγραφής στην Ηλεκτρονική Εφαρμογή του ΚΗΜΟ, μέσα από την επίσημη
ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (www.minagric.gr) και στη συνέχεια ο
αιτών εντός είκοσι (20) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής της ηλεκτρονικής Αίτησης
Εγγραφής υποβάλλει τα παρακάτω δικαιολογητικά στη αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας &
Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ):
1) βεβαίωση από τα Τμήματα Αγροτικής Ανάπτυξης (πρώην ΚΕΠΠΥΕΛ) για την ιδιότητα του κατά
κύριο επάγγελμα αγρότη κατά το έτος υποβολής της αίτησης εγγραφής στο ΚΗΜΟ,
2) αντίγραφο Δήλωσης Καλλιέργειας Ενιαίας ενίσχυσης (ΟΣΔΕ), του ιδίου έτους με το έτος υποβολής
της αίτησης εγγραφής στο ΚΗΜΟ,
3) απόδειξη πληρωμής e-παραβόλου (10 ευρώ) για την εγγραφή στο ΚΗΜΟ,
4) Δήλωση συμμόρφωσης ότι τηρούνται οι γενικές απαιτήσεις υγιεινής των κεφαλαίων ΙΙΙ έως και ΧΙΙ
του παραρτήματος ΙΙ του Καν.(Ε.Ε) 852/2004, καθώς και τις διατάξεις των Καν. (Ε.Ε) 178/2002 και
853/2004.

Η βεβαίωση εγγραφής στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Οικοτεχνίας ισχύει για τρία (3) χρόνια
από την ημερομηνία έκδοσής της.
Για την ανανέωση της εγγραφής ο ενδιαφερόμενος προσκομίζει στην ΔΑΟΚ τα ανωτέρω
αναφερόμενα δικαιολογητικά ένα μήνα πριν την λήξη της ισχύος της βεβαίωσης εγγραφής και
ταυτόχρονα δύναται να αιτηθεί και την προσθήκη νέων προϊόντων καθώς και την διαγραφή προϊόντων
που δεν επιθυμεί πλέον να παράγει.


Τα είδη των προϊόντων οικοτεχνικής παρασκευής

σύμφωνα με την
τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. πρωτ. 4912/120862/5-11-2015 Υ.Α. (ΦΕΚ 866/Β/2017)
είναι τα παρακάτω:

Α) Προϊόντα δημητριακών, π.χ. πλιγούρι, μπομπότα.
Β) Αρτοσκευάσματα, π.χ. παξιμάδια φρυγανιές, αρτίδια, σταφιδόψωμα, κριτσίνια, βουτήματα,
λουκουμάδες με μέλι, κουλούρια, λαγάνες, διπυρίτης άρτος (γαλέτα), φύλλο κρούστας, σφολιάτα,
πίτες (αλμυρές και γλυκές).
Γ) Ζυμαρικά, π.χ. τραχανάς, χυλοπίτες, λαζάνια, ξυνόχονδρος.
Δ) Γλυκίσματα, π.χ. χαλβάς με σιμιγδάλι, σάμαλι, ραβανί.
Ε) Προϊόντα φυτικής προέλευσης με ή χωρίς γλυκαντικές ύλες, π.χ. γλυκά κουταλιού,
μαρμελάδες, κομπόστες, ζελέ φρούτων, γλυκά αλείμματα και γλυκές πάστες φρούτων και
λαχανικών, φρουι γλασέ, πετιμέζι, μουσταλευριά, αμυγδαλωτά, εργολάβους, χαρουπόμελο,
προϊόντα από σουσάμι.
ΣΤ) Προϊόντα με extra παρθένα και παρθένα ελαιόλαδα, που έχουν προστεθεί αρωματικά φυτά,
μπαχαρικά, αιθέρια έλαια, κ.α. σε συσκευασία έως δύο (2) λίτρων.
Ζ) Προϊόντα φυτικής προέλευσης διατηρημένα με αλάτι, ξύδι και λάδι, επιτραπέζιες ελιές, πάστες
ελιάς, τουρσιά, σάλτσες.
Η) Αποξηραμένα προϊόντα φυτικής προέλευσης, φρούτα και λαχανικά, ξηροί καρποί, όσπρια,
αρωματικά φυτά.
Θ) Προϊόντα με μέλι, που έχουν προστεθεί ξηροί καρποί, αποξηραμένα φρούτα, μαστίχα, κρόκος
κ.ά. τρόφιμα.
Ι) Γαλακτοκομικά προϊόντα, π.χ. τυρί, βούτυρο, γιαούρτι εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που
ορίζονται στη με αριθμ. 3724/162303/22-12-14 ΚΥΑ (ΦΕΚ 3438/Β/2014).
ΙΑ) Λοιπά τρόφιμα, ξύδι, χυμοί φρούτων και λαχανικών σε συσκευασία έως ενός (1) λίτρου.
ΙΒ) Προϊόντα σαπωνοποιίας από ελαιόλαδο.


Τα παραπάνω προϊόντα μπορούν να διατίθενται σε προσυσκευασμένη ή μη μορφή.



Οι ποσότητες των τελικών προϊόντων υπολογίζονται με βάση την παραγωγή από τις καλλιέργειες
του παραγωγού του πρωτογενούς προϊόντος που αποτελεί το κύριο πρωταρχικό συστατικό του
προϊόντος (το οποίο αντιστοιχεί σε περισσότερο από το 50% του τροφίμου).



Είναι δυνατή η συνεργασία δύο ή περισσοτέρων παραγωγών για την οικοτεχνική παραγωγή.



Οι μονάδες προϊόντων οικοτεχνικής παρασκευής, σε όλα τα στάδια μεταποίησης, μεταφοράς,
διάθεσης και έκθεσης των προϊόντων οικοτεχνικής παρασκευής, να συμμορφώνονται προς τις
γενικές απαιτήσεις υγιεινής των κεφαλαίων ΙΙΙ έως και ΧΙΙ του παραρτήματος ΙΙ του Καν.(Ε.Ε)
852/2004, καθώς και τις διατάξεις των Καν. (Ε.Ε) 178/2002 και 853/2004.



Η επισήμανση των προσυσκευασμένων ή μη προϊόντων οικοτεχνικής παρασκευής να γίνεται
σύμφωνα με τις παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 5 της αριθμ. 4912/120862/5-11-2015(ΦΕΚ 2468 Β΄).



Το προσωπικό της μονάδας προϊόντων οικοτεχνικής παρασκευής πρέπει να διαθέτει
πιστοποιητικά υγείας τα οποία φυλάσσονται στην επιχείρηση και είναι στη διάθεση των ΔΑΟΚ κατά
τον έλεγχο.



Σε περίπτωση παύσης των δραστηριοτήτων της μονάδας προϊόντων οικοτεχνικής παρασκευής,
ο υπεύθυνος της υποβάλλει με δική του ευθύνη στην αρμόδια Δ.Α.Ο.Κ., έντυπη Αίτηση Διαγραφής
από το ΚΗΜΟ.



Για οποιαδήποτε μεταβολή στοιχείων μετά την εγγραφή του υπευθύνου της μονάδας προϊόντων

οικοτεχνικής παρασκευής και ιδίως απώλεια της ιδιότητας του επαγγελματία αγρότη, αλλαγή
των καλλιεργούμενων εκτάσεων και του είδους καλλιέργειας ή του είδους – αριθμού ζώων, ο
υπεύθυνος της μονάδας ενημερώνει εγγράφως την αρμόδια ΔΑΟΚ και υποβάλλει τα απαραίτητα
δικαιολογητικά του άρθρου 7 της αριθμ. 4912/120862/5-11-2015(ΦΕΚ 2468 Β΄) εντός είκοσι (20)
ημερών από την πραγματοποίηση της μεταβολής, για την ενημέρωση του ΚΗΜΟ.


Οι περιπτώσεις ανωτέρας βίας και εκτάκτων περιστατικών πρέπει να κοινοποιούνται εγγράφως
στις ΔΑΟΚ μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά που την ικανοποιούν, εντός δέκα (10) εργάσιμων
ημερών από τη στιγμή που ο υπεύθυνος είναι σε θέση να το πράξει.



Σε περίπτωση θανάτου του υπευθύνου της μονάδας προϊόντων οικοτεχνικής παρασκευής,
υποβάλλεται στην αρμόδια Δ.Α.Ο.Κ. η ληξιαρχική πράξη θανάτου, ο υπεύθυνος της μονάδας
διαγράφεται από το ΚΗΜΟ και η μονάδα τροφίμων οικοτεχνικής παρασκευής διακόπτει τη
λειτουργία της.



Σε περίπτωση απόρριψης της Αίτησης Εγγραφής του στο ΚΗΜΟ, ο ενδιαφερόμενος δύναται να
υποβάλει ένσταση στη Δ.Α.Ο.Κ. στην οποία υποβλήθηκε η Αίτηση Εγγραφής στο ΚΗΜΟ, μέσα σε
δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την αποστολή σε αυτόν του μηνύματος ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου. Η ένσταση συνοδεύεται από τις έγγραφες απόψεις του ενδιαφερομένου καθώς και
από οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κρίνει απαραίτητο.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Ποιοτικού και
Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου στα τηλέφωνα 22313- 53172, 53171 και 53170.
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