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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΓΡΟΤΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Πατησίων 207 & Σκαλιστήρη 19
Τ.Κ 112 53 Αθήνα
Πληροφορίες: Ευγ.Παπαδάμη -Δημ.Μάρκου
Τηλεφ:2102124082,8208
E-mail :ax5u089@minagric.gr, pasku 055@minagric.gr
FAX :2102128183

Θέμα: Διευκρινίσεις επί της αριθμ πρωτ: 4912/120862/05.11.2015 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ
2468 Β’/2015) με θέμα «Καθορισμός των όρων και των απαιτήσεων παραγωγής και διάθεσης
τροφίμων Oικοτεχνικής παρασκευής και των διαδικασιών καταχώρισης των μονάδων
παρασκευής αυτών στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Οικοτεχνίας (ΚΗΜΟ)»

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
1. Νομικό Πλαίσιο
1. Τα άρθρα 56 παρ. 2 και 62 παρ. 5 περ. β΄ του ν. 4235/2014 « Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και
κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των
ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α΄32),όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Την αριθμ πρωτ:4912/120862/5.11.2015, Υπουργική Απόφαση με θέμα «Καθορισμός των όρων
και των απαιτήσεων παραγωγής και διάθεσης τροφίμων Oικοτεχνικής παρασκευής και των
διαδικασιών καταχώρισης των μονάδων παρασκευής αυτών στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο
Οικοτεχνίας (ΚΗΜΟ)» (Β’ 2468).

2.Διευκρινίσεις επί του άρθρου 3. Είδη συσκευασίες και ποσότητες τροφίμων οικοτεχνικής
παρασκευής.
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α) Τα προϊόντα που περιέχουν αλκοόλ δεν περιλαμβάνονται στα τρόφιμα οικοτεχνικής παρασκευής.
β) Ως προϊόντα με παρθένα ελαιόλαδα νοούνται τα προϊόντα στα οποία πρωταρχικό τους
συστατικό είναι το παρθένο ελαιόλαδο αλλά περιέχουν και άλλα συστατικά . Τα προαναφερθέντα
ισχύουν και για τα προϊόντα με μέλι.
γ) Προϊόντα Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) εγγράφονται στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο
Οικοτεχνίας ( ΚΗΜΟ ) με την προσκόμιση της πιστοποίησης.
δ) Στα απλά αρτοσκευάσματα, συμπεριλαμβάνονται και οι φρυγανιές, τα αρτίδια, τα φρατζολάκια, τα
κουλούρια, οι λαγάνες, τα παξιμάδια, ο διπυρίτης άρτος (γαλέτα), το φύλλο κρούστας και η
σφολιάτα. Επιπλέον στα προϊόντα δημητριακών συμπεριλαμβάνονται το πληγούρι και η μπομπότα.
3. Διευκρινίσεις επί του άρθρου 8.Στοιχεία που καταχωρούνται στο ΚΗΜΟ
α) Για την εκτίμηση της παραγομένης ποσότητας του πρωταρχικού συστατικού δύνανται να
λαμβάνονται υπόψη οι δείκτες που χρησιμοποιούνται στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης.
β)Στην ηλεκτρονική φόρμα της αίτησης, στα κιλά πρωταρχικού συστατικού και στα κιλά του τελικού
προϊόντος θα αναγράφονται τα κιλά, που εκτιμάται ότι θα παραχθούν στη διάρκεια ενός χρόνου.
γ) Αν η αίτηση, για εγγραφή στο ΚΗΜΟ, υποβληθεί πριν την έναρξη υποβολής της Αίτησης Ενιαίας
Ενίσχυσης (ΑΕΕ) , ο ενδιαφερόμενος δύναται να προσκομίσει την ΑΕΕ του προηγουμένου έτους,
στην οποία αναγράφονται τα αγροτεμάχια που δηλώνει στην αίτησή του για το ΚΗΜΟ. Επιπλέον ο
ενδιαφερόμενος υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση με την δέσμευση ότι θα καταθέσει την ΑΕΕ του
τρέχοντος έτους, στην ΔΑΟΚ, αμέσως μετά την υποβολή της.
δ) Η παραγωγή των μισθωμένων από τον ενδιαφερόμενο αγροτεμαχίων που συμπεριλαμβάνονται
στην ΑΕΕ συνυπολογίζεται στον υπολογισμό της ποσότητας του τελικού προϊόντος. Στην περίπτωση
που αγροτεμάχιο συμπεριλαμβάνεται στην ΑΕΕ ως συνιδιόκτητο , για την εκτίμηση της παραγωγής
του πρωταρχικού συστατικού θα λαμβάνεται υπόψη το ποσοστό της ιδιοκτησίας που ανήκει στον
ενδιαφερόμενο.
ε) Η δήλωση συμμόρφωσης του άρθρου 1, παρ.1 σημείο δ της αριθμ. 4912/120862/05.11.2015
Υπουργικής Απόφασης ( 2468 Β΄ αφορά σε υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 ( Α! 75 ) του
ενδιαφερομένου με τις σχετικές δεσμεύσεις.
στ) Μετά την οριστική ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης, ο ενδιαφερόμενος δεν μπορεί να προβεί σε
διορθώσεις Σε περίπτωση όπου διαπιστωθεί εκ των υστέρων λάθος ή παράληψη ο ενδιαφερόμενος
υποβάλλει γραπτό αίτημα προς την αρμόδια ΔΑΟΚ και ζητά την διόρθωση του λάθους ή την
συμπλήρωση της παράλειψης.
4.Διευκρινίσεις επί του άρθρου 6 – έναρξη λειτουργίας μονάδων τροφίμων οικοτεχνικής
παρασκευής Διαδικασία εγγραφής στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Οικοτεχνίας.
α) Στην Βεβαίωση Εγγραφής που εκδίδει η αρμόδια Δ.Α.Ο.Κ αναγράφονται και τα εγκεκριμένα
τρόφιμα οικοτεχνικής παρασκευής της μονάδας.
Στις περιπτώσεις που η ΔΑΟΚ δεν εγκρίνει όλα τα αιτηθέντα προϊόντα με έγγραφό της ενημερώνει
τον ενδιαφερόμενο σχετικά . Ο ενδιαφερόμενος δύναται να ασκήσει ένσταση για τα μη εγκριθέντα
προϊόντα.
β) Ο ενδιαφερόμενος μετά την εγγραφή του στο ΚΗΜΟ, δύναται να ζητήσει τροποποίηση της
αρχικής του αίτησης από την αρμόδια ΔΑΟΚ γραπτώς, προσκομίζοντας τα σχετικά δικαιολογητικά,
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Στις περιπτώσεις αυτές συμπεριλαμβάνεται και η προσθήκη νέου πρωταρχικού συστατικού καθώς
και νέου τελικού προϊόντος
Εφόσον εγκριθεί η τροποποίηση , η αρμόδια ΔΑΟΚ προβαίνει στην έκδοση νέας Βεβαίωσης
Εγγραφής με τον ίδιο αριθμό εγγραφής του ενδιαφερομένου στο ΚΗΜΟ
.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΧΑΡ. ΚΑΣΙΜΗΣ
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ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Α) Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
Β) Περιφερειακές Ενότητες - ΔΑΟΚ
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Α)Γραφείο Υπουργού
Β) Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού
Γ) Γραφεία Γενικών Γραμματέων
Δ) Γραφείο Γεν. Δ/ντή Βιώσιμης Αγροτικής Ανάπτυξης
Ε) ΕΦΕΤ

