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Τρόφιµα οικοτεχνικής παρασκευής είναι τα τρόφιµα τα οποία παράγονται από τη µεταποίηση, 
µικρής κλίµακας (µε εγκατεστηµένη κινητήρια ισχύ που δεν ξεπερνά τα 10 kw), αγροτικών 
προϊόντων αποκλειστικά ιδίας παραγωγής, από τον επαγγελµατία αγρότη, στη µονάδα τροφίµων 
οικοτεχνικής παρασκευής, τα οποία προορίζονται για άµεση διάθεση στον καταναλωτή. 
 
Για την έναρξη λειτουργίας µονάδων τροφίµων 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 µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την ηµεροµηνία υποβολής της ηλεκτρονικής 
Αίτησης Εγγραφής υποβάλλει τα παρακάτω δικαιολογητικά στη αρµόδια ∆ΑΟΚ: 
 
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 ∆ήλωσης Καλλιέργειας  Ενιαίας ενίσχυσης (ΟΣ∆Ε), 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) ∆ήλωση 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. 
 
� Τα είδη των τροφίµων οικοτεχνικής παρασκευής είναι τα παρακάτω: 
 
α) Προϊόντα δηµητριακών, ιδίως απλά αρτοσκευάσµατα (π.χ. παξιµάδια κτλ.) και ζυµαρικά µε 

κύριο συστατικό το αλεύρι δηµητριακών (π.χ. τραχανάς, χυλοπίτες κλπ.). 
β) Προϊόντα φυτικής προέλευσης µε ή χωρίς γλυκαντικές ύλες, ιδίως γλυκά κουταλιού, 

µαρµελάδες, κοµπόστες, ζελέ φρούτων, παστέλια µε ξηρούς καρπούς, πετιµέζι, µουσταλευριά. 
γ)  Προϊόντα µε παρθένα ελαιόλαδα και διάφορα αρωµατικά φυτά, µπαχαρικά, αιθέρια έλαια, 

χυµούς φρούτων κ.ά.  τρόφιµα σε συσκευασία έως δύο (2) λίτρα. 
δ) Προϊόντα διατηρηµένα µε αλάτι, ξύδι και λάδι τρόφιµα φυτικής προέλευσης, ιδίως 

επιτραπέζιες ελιές και προϊόντα ελιάς αλείµµατα, τουρσιά, σάλτσες. 
ε) Προϊόντα διατηρηµένα µε ξήρανση τρόφιµα φυτικής προέλευσης, ιδίως φρούτα και 

λαχανικά, ξηροί καρποί, όσπρια, αρωµατικά φυτά. 
στ)Προϊόντα µε µέλι και ξηρούς καρπούς, αποξηραµένα φρούτα, µαστίχα, κρόκο κ.ά. τρόφιµα. 
ζ)   Γαλακτοκοµικά προϊόντα όπως τυρί, βούτυρο, γιαούρτι. 
 
� 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 τροφίµων οικοτεχνικής παρασκευής, σε όλα τα στάδια µεταποίησης, µεταφοράς, 

διάθεσης και έκθεσης των τροφίµων οικοτεχνικής παρασκευής, 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 τροφίµων οικοτεχνικής παρασκευής 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 τροφίµων οικοτεχνικής παρασκευής πρέπει να διαθέτει 

πιστοποιητικά υγείας τα οποία φυλάσσονται στην επιχείρηση και είναι στη διάθεση των ∆ΑΟΚ 
κατά τον έλεγχο. 

 
� Σε περίπτωση παύσης των δραστηριοτήτων της µονάδας τροφίµων οικοτεχνικής παρασκευής,    

ο υπεύθυνος της υποβάλλει µε δική του ευθύνη στην αρµόδια ∆.Α.Ο.Κ., έντυπη Αίτηση 
∆ιαγραφής από το ΚΗΜΟ. 

 
� Για οποιαδήποτε µεταβολή στοιχείων µετά την εγγραφή του υπευθύνου της µονάδας τροφίµων 

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 ∆ΑΟΚ 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 ∆ΑΟΚ 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 τροφίµων οικοτεχνικής παρασκευής, 

υποβάλλεται στην αρµόδια ∆.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 ∆.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. 
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