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Θέµα: «Καθορισµός των όρων και των απαιτήσεων παραγωγής και διάθεσης τροφίµων 

οικοτεχνικής παρασκευής και των διαδικασιών καταχώρισης των µονάδων παρασκευής αυτών 

στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Οικοτεχνίας (ΚΗΜΟ)»  

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ο   ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 

α) Των άρθρων 56 παρ. 2 και 62 παρ. 5 περ. β΄ του ν. 4235/2014 «∆ιοικητικά 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). 

β) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, 

όπως κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νοµοθεσίας για την 

Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Α΄98). 
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2. Τους Κανονισµούς, όπως ισχύουν: 

α) (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 28ης 

Ιανουαρίου 2002, για τον καθορισµό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νοµοθεσίας για 

τα τρόφιµα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίµων και τον 

καθορισµό διαδικασιών σε θέµατα ασφαλείας των τροφίµων (ΕΕ L 031/1.2.2002, σ.1). 

β) (ΕΚ) αριθ. 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 29ης 

Απριλίου 2004, για την υγιεινή των τροφίµων (ΕΕ L 139/30.4.2004, σ.1). 

γ) (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 25ης 

Οκτωβρίου 2011, σχετικά µε την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιµα στους καταναλωτές, 

την τροποποίηση των κανονισµών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΚ) 

αριθ. 1924/2006 και (ΕΚ) αριθ. 1925/2006 και την κατάργηση της οδηγίας 87/250/ΕΟΚ της 

Επιτροπής, της οδηγίας 90/496/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της οδηγίας 1999/10/ΕΚ της Επιτροπής, 

της οδηγίας 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, των οδηγιών της 

Επιτροπής 2002/67/ΕΚ και 2008/5/ΕΚ και του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 608/2004 της 

Επιτροπής (ΕΕ L 304, 22.11.2011, σ.18). 

3. Το π.δ. 70( ΦΕΚ 114/Α/2015) « Περί ανασύστασης  Υπουργείων»  

4. Την αριθµ. Υ1γ/Γ.Π./οικ. 35797 απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

«Πιστοποιητικό υγείας εργαζοµένων σε επιχειρήσεις υγειονοµικού ενδιαφέροντος», 

(Β΄199/11.04.2012). 

5. Την αριθµ. 3724/162303/22.12.2014 ΚΥΑ « Εθνικά µέτρα και παρεκκλίσεις στον τοµέα των 

τροφίµων  ζωικής προέλευσης σε εφαρµογή των Κανονισµών  ( ΕΚ) 852/2004 και  ( ΕΚ ) 853/2004» ( 

ΦΕΚ  3438 Β!   ) 

6. Τον Κώδικα Τροφίµων και Ποτών. 

7.Τους Κανόνες ∆Ι.Ε.Π.ΠΥ της ΥΑ  Α2-718/2014 ( ΦΕΚ 2090/Β/31-7-2014)  

8. Το π.δ 73 ( ΦΕΚ  116/Α/2015    ) « Περί διορισµού  Αντιπροέδρου της   Κυβέρνησης ,Υπουργών , 

Αναπληρωτών  και Υφυπουργών»  

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 

Κρατικού Προϋπολογισµού,  

 

Α  Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 

Άρθρο 1 

Ορισµοί 

1.Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης ισχύουν οι ακόλουθοι ορισµοί: 



 3 

α) «Τρόφιµα οικοτεχνικής παρασκευής»: Τρόφιµα τα οποία παράγονται από τη µεταποίηση, µικρής 

κλίµακας, αγροτικών προϊόντων αποκλειστικά ιδίας παραγωγής, από τον επαγγελµατία αγρότη , στη 

µονάδα τροφίµων οικοτεχνικής παρασκευής, τα οποία προορίζονται για άµεση διάθεση  στον 

καταναλωτή  

β) «Μεταποίηση µικρής κλίµακας»:  

αα) οι µεταποιητικές δραστηριότητες οι οποίες ασκούνται σε εγκαταστάσεις µε εγκατεστηµένη 

κινητήρια ισχύ που δεν ξεπερνά τα 10 kw, σύµφωνα µε την περ. ιγ΄ της παρ. 3 του άρθρου 18 

του ν. 3982/2011 (Α΄143), όπως προστέθηκε µε την παρ. 3 του άρθρου 44 του ν. 4155/2013 

(Α΄120). Στο όριο του πρώτου εδαφίου δεν περιλαµβάνεται η εγκατεστηµένη κινητήρια ισχύς 

η οποία δεν σχετίζεται άµεσα µε την παραγωγική διαδικασία, καθώς και η ισχύς 

µηχανολογικής εγκατάστασης προορισµένης αποκλειστικά να προστατεύει το περιβάλλον από 

την ασκούµενη δραστηριότητα και   

ββ) οι υπηρεσίες προετοιµασίας (όπως συσκευασίας και συντήρησης) προς αποθήκευση 

αγροτικών προϊόντων έως 50.000 m3, σύµφωνα µε την αριθ. οικ. 3137/191/Φ.15/21.3.2012 

απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Περιβάλλοντος και 

Κλιµατικής Αλλαγής (Β΄1048/04.04.2012), όπως ισχύει, 

γ) «Μονάδα τροφίµων οικοτεχνικής παρασκευής»: ο χώρος της αγροτικής εκµετάλλευσης ή της 

αγροτικής κατοικίας όπου παρασκευάζονται τρόφιµα οικοτεχνικής παρασκευής. 

δ) «Πρωταρχικό  συστατικό»: το συστατικό ή τα συστατικά τροφίµου που αντιστοιχούν σε 

περισσότερο από το 50% του τροφίµου αυτού ή τα οποία   συνήθως συνδέονται από τον καταναλωτή 

µε την ονοµασία του τροφίµου  και για τα οποία ,στις περισσότερες περιπτώσεις , απαιτείται ποσοτική 

αναγραφή. 

ε) «Αγροτική κατοικία»: η ιδιωτική κατοικία του παραγωγού.  

στ) «Υπεύθυνος µονάδας τροφίµων οικοτεχνικής παρασκευής»: Το φυσικό πρόσωπο, επαγγελµατίας 

αγρότης που διαθέτει µονάδα τροφίµων οικοτεχνικής παρασκευής και είναι υπεύθυνο για την τήρηση 

των διατάξεων της παρούσας απόφασης και των Καν. 178/2002, 852/2004 και 1169/2011.  

ζ) Έδρα µονάδας τροφίµων οικοτεχνικής παρασκευής: αυτή που θα ορίσει ο  παραγωγός στο χώρο της 

αγροτικής κατοικίας ή/και της αγροτικής εκµετάλλευσης. 

η) «Σηµεία διάθεσης»: η έδρα της µονάδας τροφίµων οικοτεχνικής παρασκευής, οι περιοδικές τοπικές 

διοργανώσεις (όπως εµποροπανηγύρεις και δηµοτικές εκδηλώσεις), οι  λαϊκές αγορές, οι αγορές 

παραγωγών και οι επιχειρήσεις λιανικού εµπορίου και µαζικής εστίασης  

 

Άρθρο 2 

Αρµόδιες Αρχές 
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1. Η ∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού και Εφαρµογών,  του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίµων, ορίζεται αρµόδια αρχή για την εποπτεία, την τήρηση και τη λειτουργία του Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Οικοτεχνίας (ΚΗΜΟ) σε κεντρικό επίπεδο. 

2. Η ∆ιεύθυνση Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, του Υπουργείου Αγροτικής   Ανάπτυξης και 

Τροφίµων , ορίζεται αρµόδια αρχή για τη δηµιουργία του ΚΗΜΟ της περ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 

56 του Ν. 4235/2014. 

3. Οι ∆ιευθύνσεις Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής (∆.Α.Ο.Κ.) των Περιφερειακών Ενοτήτων 

ορίζονται αρµόδιες αρχές: 

αα) για τη διαπίστωση της τήρησης των διατάξεων της  παρ.1 του άρθρου 4 και της παρ. 5 του 

άρθρου 5 και του άρθρου 6, καθώς και για την εξακρίβωση των στοιχείων των άρθρων 3, 7 και 

8.  

ββ) για την οριστικοποίηση της εγγραφής των ενδιαφεροµένων στο ΚΗΜΟ ή την απόρριψη 

της αίτησής τους, σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου 6, 

γγ) τη διενέργεια των ελέγχων του άρθρου 10. 

 

Άρθρο 3 

Είδη, συσκευασίες και ποσότητες τροφίµων οικοτεχνικής παρασκευής 

 

1. Τα είδη των τροφίµων οικοτεχνικής παρασκευής είναι: 

Α. Προϊόντα δηµητριακών, ιδίως απλά αρτοσκευάσµατα (πχ παξιµάδια κ.τ.λ) και ζυµαρικά µε κύριο 

συστατικό το αλεύρι δηµητριακών (π.χ. τραχανάς, χυλοπίτες κ.τ.λ). 

Β.Προϊόντα φυτικής προέλευσης µε ή χωρίς γλυκαντικές ύλες, ιδίως γλυκά κουταλιού, µαρµέλαδες, 

κοµπόστες, ζελέ φρούτων, παστέλια µε ξηρούς καρπούς ,πετιµέζι ,µουσταλευριά 

Γ. Προϊόντα µε παρθένα ελαιόλαδα  και διάφορα αρωµατικά φυτά, µπαχαρικά, αιθέρια έλαια, χυµούς 

φρούτων κ.α τρόφιµα  σε συσκευασία έως δύο (2) λίτρων . 

∆. 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.α. τρόφιµα 

 Ζ. Γαλακτοκοµικά  προϊόντα όπως τυρί, βούτυρο  ,γιαούρτι  εφόσον πληρούνται    οι  προϋποθέσεις   

που ορίζονται  στην αριθµ.3724/162303/22.12.14 ΚΥΑ ( ΦΕΚ  3438 /Β/2014 )  . 

2. Τα προϊόντα της παρ. 1 µπορούν να διατίθενται  σε προσυσκευασµένη ή µη µορφή. 
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3. Οι ποσότητες των τελικών προϊόντων υπολογίζονται µε βάση την παραγωγή του πρωτογενούς 

προϊόντος, που αποτελεί το κύριο πρωταρχικό συστατικό του προϊόντος, από τις καλλιέργειες του 

παραγωγού σύµφωνα µε το δεύτερο εδάφιο της περ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 56 του ν. 4235/2014.  

∆ικαίωµα παρασκευής οικοτεχνικών προϊόντων  έχει ο  παραγωγός των πρωτογενών αγροτικών 

προϊόντων που αποτελούν το πρωταρχικό συστατικό του τελικού προϊόντος. 

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

συγκεκριµένα: 

Α) παραγωγοί που είναι εγγεγραµµένοι στο ΚΗΜΟ  και παράγουν το ίδιο  πρωτογενές προιόν, 

εφόσον  ο ένας εκ των δύο  ή περισσοτέρων αδυνατεί   ή δεν  επιθυµεί να  µεταποιήσει το σύνολο  της 

παραγωγής  του ως προς το πρωτογενές  προιόν  , δύναται  να παρέχει  µέρος ή σύνολο του  προιόντος 

του σε  έτερο παραγωγό. Κάθε  πράξη θα πρέπει να συνοδεύεται  από τον νόµο προβλεπόµενα 

δικαιολογητικά  όπως τιµολόγια, συµφωνητικά κ.τ.λ και  να δηλώνεται  στο  ΚΗΜΟ  το ίδιο έτος 

κατά το οποίο διενεργήθηκε . 

Β)  Τα ίδια ισχύουν  και στην περίπτωση  που  ο ένας   εκ των παραγωγών  είναι εγγεγραµµένος στο 

ΚΗΜΟ ενώ ο έτερος  ή οι έτεροι δεν είναι. Στην  περίπτωση αυτή  την δήλωση της συνεργασίας  την 

πραγµατοποιεί ο εγγεγραµµένος . Ο  ή  οι µη εγγεγραµµένοι   υποχρεούται  να  έχουν κάνει δήλωση  

ΟΣ∆Ε    και να είναι  επαγγελµατίες αγρότες  εγγεγραµµένοι στο ΜΑΑΕ. 

 

 Γ) Στις περιπτώσεις  ελέγχων   την  ευθύνη για την µη τήρηση των διατάξεων  της παρούσας την 

φέρουν οι λαβόντες  το  πρωταρχικό προιόν. 

∆) Είναι δυνατόν   η  συνεργασία να πραγµατοποιείται  για περισσότερα του ενός έτους. 

  

  

Άρθρο 4 

Όροι και προϋποθέσεις µεταποίησης, διακίνησης, διάθεσης 

και έκθεσης των τροφίµων οικοτεχνικής παρασκευής 

 

1. Μετά την πρωτογενή παραγωγή, σε όλα τα στάδια µεταποίησης, µεταφοράς, διάθεσης και έκθεσης 

των τροφίµων οικοτεχνικής παρασκευής, οι µονάδες 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 στο 

σηµείο  2 του άρθρου 3  του Κανονισµού  853/2004  .  

2 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. 
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Άρθρο 5 

Επισήµανση των τροφίµων οικοτεχνικής παρασκευής 

 

1. Η επισήµανση των προσυσκευασµένων  ή µη τροφίµων οικοτεχνικής παρασκευής, γίνεται 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του Καν.(Ε.Ε ) 1169/2011 και  του άρθρου 11 του Κώδικα Τροφίµων και 

Ποτών, των Κανόνων  ∆Ι.Ε.Π.ΠΥ της ΥΑ  Α2-718/2014 ( ΦΕΚ 2090/Β/31-7-2014) καθώς µε τις 

κείµενες  Εθνικές και Ενωσιακές διατάξεις  για συγκεκριµένα προιόντα. 

2. Για τα µη προσυσκευασµένα τρόφιµα οικοτεχνικής παρασκευής, είναι υποχρεωτική η αναγραφή σε 

χωριστή πινακίδα κάθε συστατικού ή τεχνολογικού βοηθήµατος που απαριθµείται στο παράρτηµα ΙΙ 

του Καν. (Ε.Ε)1169/2011 ή προέρχεται από ουσία ή προϊόν που απαριθµείται στο ίδιο ως άνω 

παράρτηµα, και το οποίο προκαλεί αλλεργίες ή δυσανεξίες και χρησιµοποιείται στην παραγωγή ή 

παρασκευή ενός τροφίµου οικοτεχνικής παρασκευής και εξακολουθεί να υπάρχει στο τελικό προϊόν, 

ακόµη και σε τροποποιηµένη µορφή, σύµφωνα µε την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 44 και την περ. 

γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του  Καν. (Ε.Ε )1169/2011. 

3.α) Τα προσυσκευασµένα τρόφιµα οικοτεχνικής παρασκευής, πέραν των οριζοµένων στην παρ. 1, 

φέρουν και τον µοναδικό Αριθµό Εγγραφής του υπεύθυνου της µονάδας  τροφίµων οικοτεχνικής 

παρασκευής στο ΚΗΜΟ του άρθρου 6 παρ. 5 περ. β΄.  

β) Για τα µη προσυσκευασµένα τρόφιµα οικοτεχνικής παρασκευής, αναρτάται σε εµφανές σηµείο στα 

σηµεία διάθεσης, η Βεβαίωση της Εγγραφής ( στην οποία αναγράφεται  και ο Αριθµός  Εγγραφής)   

του υπεύθυνου της µονάδας  τροφίµων οικοτεχνικής παρασκευής στο ΚΗΜΟ του άρθρο 6 παρ. 5 περ. 

β΄.  

 

Άρθρο 6 

Έναρξη λειτουργίας µονάδων τροφίµων οικοτεχνικής παρασκευής -  

∆ιαδικασία εγγραφής στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Οικοτεχνίας (ΚΗΜΟ) 

 

1. Σε εφαρµογή της παρ. 2 του άρθρου 6 του Καν. (Ε.Ε) 852/2004 και της περ. γ΄ της παρ. 2 του 

άρθρου 56 του ν. 4235/2014, για την έναρξη λειτουργίας των µονάδων τροφίµων οικοτεχνικής 

παρασκευής απαιτείται η εγγραφή των υπευθύνων των µονάδων αυτών στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 

Μητρώο Οικοτεχνίας (ΚΗΜΟ).  

2. 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 (www.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 
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στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 8, που καταχωρίζονται στο ΚΗΜΟ, καθώς και ότι τηρούνται οι διατάξεις 

της παρούσας απόφασης. 

3. Η ∆.Α.Ο.Κ. της Περιφερειακής Ενότητας ,στην οποία πρόκειται να λειτουργήσει η µονάδα 

τροφίµων οικοτεχνικής παρασκευής (εφεξής αρµόδια ∆.Α.Ο.Κ.)  και στην οποία έχει ορισθεί 

υπεύθυνος  για το ΚΗΜΟ, ενηµερώνεται ηλεκτρονικά µέσω του πληροφοριακού συστήµατος του 

ΚΗΜΟ, για την υποβολή της Αίτησης Εγγραφής της παρ. 2.  

4. Ο αιτών υποβάλλει τα δικαιολογητικά του άρθρου 7 στην αρµόδια ∆.Α.Ο.Κ. µέσα σε δέκα (10) 

ηµέρες από την ηµεροµηνία υποβολής της ηλεκτρονικής Αίτησης Εγγραφής. Η αρµόδια ∆.Α.Ο.Κ. 

διενεργεί αντιπαραβολή των στοιχείων του άρθρου 8 που δηλώνονται στην Αίτηση Εγγραφής της παρ. 

2 του παρόντος άρθρου, µε τα στοιχεία του Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων 

(ΜΑΑΕ) του ν. 3874/2010 (Α΄151), όπως ισχύει, καθώς και µε τα στοιχεία που είναι δηλωµένα στο 

Ολοκληρωµένο Σύστηµα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣ∆Ε).  

5. α) Η αρµόδια ∆.Α.Ο.Κ. ενηµερώνει τον ενδιαφερόµενο µε µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου 

µέσω της Ηλεκτρονικής Εφαρµογής του ΚΗΜΟ, για την έγκριση ή µη της Αίτησης Εγγραφής του, 

µέσα σε είκοσι (20) εργάσιµες ηµέρες από την υποβολή των δικαιολογητικών σύµφωνα µε την παρ. 4.  

β) Αν η Αίτηση Εγγραφής εγκριθεί, η αρµόδια ∆.Α.Ο.Κ. ολοκληρώνει τη διαδικασία εγγραφής του 

ενδιαφερόµενου στο ΚΗΜΟ και µε το µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου της περ. α΄ αποστέλλει 

και τον µοναδικό Αριθµό Εγγραφής του υπεύθυνου της µονάδας. Η αρµόδια ∆.Α.Ο.Κ. εκδίδει έντυπη 

Βεβαίωση Εγγραφής του ενδιαφερόµενου, υπογεγραµµένη από τον Προϊστάµενό της, στην οποία 

αναγράφεται και ο µοναδικός Αριθµός Εγγραφής του. Ο Αριθµός Εγγραφής είναι εξαψήφιος ήτοι  ο 

κωδικός του Νοµού και  η αύξουσα σειρά εγγραφής σε σύνολο Χώρας.  µε επιπλέον το γραµµατικό 

πρόθεµα GR,  

γ) Αν η Αίτηση Εγγραφής απορριφθεί, στο µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου της περ. α΄, η 

αρµόδια ∆.Α.Ο.Κ. γνωστοποιεί στον ενδιαφερόµενο τους λόγους για τους οποίους η Αίτηση 

Εγγραφής απορρίφθηκε, καθώς και το δικαίωµα άσκησης ένστασης και τις προθεσµίες υποβολής της, 

σύµφωνα µε το άρθρο 9. 

6. α) Σε περίπτωση παύσης των δραστηριοτήτων της µονάδας τροφίµων οικοτεχνικής παρασκευής, ο 

υπεύθυνός της υποβάλλει µε δική του ευθύνη στην αρµόδια ∆.Α.Ο.Κ., έντυπη Αίτηση ∆ιαγραφής από 

το ΚΗΜΟ.  

β) Σε περίπτωση απώλειας της ιδιότητας του επαγγελµατία αγρότη από τον υπεύθυνο της µονάδας 

τροφίµων οικοτεχνικής παρασκευής που είναι εγγεγραµµένη στο ΚΗΜΟ, ο υπεύθυνός της υποβάλλει 

στην αρµόδια ∆.Α.Ο.Κ. µέσα σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες από την ηµεροµηνία απώλειας της ως 

άνω ιδιότητας, έντυπη Αίτηση ∆ιαγραφής από το ΚΗΜΟ. 
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γ) Σε περίπτωση θανάτου του υπεύθυνου 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.  

 

Άρθρο 7 

∆ικαιολογητικά για την έναρξη λειτουργίας µονάδων τροφίµων οικοτεχνικής παρασκευής και 

την εγγραφή τους στο ΚΗΜΟ 

1.Τα δικαιολογητικά που υποβάλλει ο ενδιαφερόµενος στην αρµόδια ∆.Α.Ο.Κ. σύµφωνα µε την παρ. 

4 του άρθρου 6 για την έναρξη λειτουργίας της µονάδας τροφίµων οικοτεχνικής παρασκευής και την 

εγγραφή στο ΚΗΜΟ, είναι τα εξής: 

α) 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,  

β) αντίγραφο ∆ήλωσης Καλλιέργειας του ΟΣ∆Ε, του ίδιου έτους µε το έτος υποβολής της 

αίτησης εγγραφής στο ΚΗΜΟ, 

γ) απόδειξη πληρωµής e-παραβόλου για την εγγραφή στο ΚΗΜΟ, σύµφωνα µε την περ. γ΄ της 

παρ. 2 του άρθρου 56 του ν. 4235/2014,  

δ) ∆ήλωση συµµόρφωσης προς τις απαιτήσεις υγιεινής της παρ.1 του άρθρου 4. 

  2.Το προσωπικό της µονάδας τροφίµων οικοτεχνικής παρασκευής διαθέτει πιστοποιητικά υγείας τα 

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

 

 

Άρθρο 8 

Στοιχεία που καταχωρούνται στο ΚΗΜΟ 

1. Στο ΚΗΜΟ καταχωρούνται τα εξής : 

α) τα στοιχεία ταυτότητας, ο ΑΦΜ και τα στοιχεία επικοινωνίας (ιδίως ταχυδροµική διεύθυνση, 

τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου) του υπεύθυνου της µονάδας τροφίµων 

οικοτεχνικής παρασκευής,  

β) η έδρα της αγροτικής εκµετάλλευσης µε πλήρη στοιχεία ταχυδροµικής διεύθυνσης όπως έχει 

δηλωθεί στο ΜΑΑΕ, 

γ) η έδρα της µονάδας τροφίµων οικοτεχνικής παρασκευής, µε πλήρη στοιχεία ταχυδροµικής 

διεύθυνσης,  
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δ)  οι καλλιεργούµενες εκτάσεις που  είναι εγγεγραµµένες  στο ΟΣ∆Ε καθώς είδος – αριθµός 

ζώων που έχουν δηλωθεί στην ΚΒ∆ 

ε) ο αριθµός της εκµετάλλευσης 

στ) το είδος του αρχικού προϊόντος που χρησιµοποιείται ως πρώτη ύλη και αποτελεί το  

πρωταρχικό  συστατικό του τροφίµου οικοτεχνικής παρασκευής και η κατά προσέγγιση 

προβλεπόµενη ποσότητά του λαµβάνοντας υπόψη τις αποδόσεις της περιοχής. 

ζ) τα  είδη οικοτεχνικής παρασκευής του άρθρου 3 και η κατά προσέγγιση προβλεπόµενη 

ποσότητα τους και 

η) οι διενεργηθέντες έλεγχοι από τις αρµόδιες αρχές, οι βεβαιωθείσες παραβάσεις και οι 

επιβληθείσες κυρώσεις.  

θ) ο  ή οι παραγωγοί µε τους οποίους συνεργάζεται  το ΑΦΜ αυτών , το πρωταρχικό προιόν   

καθώς  και  η ποσότητα  που  θα λάβει/ παρέχει  από /στους  συνεργαζόµενους  παραγωγούς 

καθώς και τα  έτη συνεργασίας των 

2. Μετά την εγγραφή του υπεύθυνου της µονάδας τροφίµων οικοτεχνικής παρασκευής στο ΚΗΜΟ, 

για οποιαδήποτε µεταβολή στα στοιχεία της παρ. 1, ιδίως απώλεια της ιδιότητας του επαγγελµατία 

αγρότη, αλλαγή των καλλιεργούµενων εκτάσεων και του είδους καλλιέργειας ή του είδους – αριθµούς 

ζώων, ο υπεύθυνος της µονάδας ενηµερώνει εγγράφως την αρµόδια ∆.Α.Ο.Κ. και υποβάλλει τα 

απαραίτητα δικαιολογητικά του άρθρου 7, εντός είκοσι (20) ηµερών από την πραγµατοποίηση της 

µεταβολής, για την ενηµέρωση του ΚΗΜΟ.  

Οι περιπτώσεις ανωτέρας βίας κι 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. 

 

Άρθρο 9 

Υποβολή και εξέταση ενστάσεων επί των Αιτήσεων Εγγραφής στο ΚΗΜΟ 

 

1. 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 

της περ. γ΄ της παρ. 5 του άρθρου 6.  

2. Η ένσταση συνοδεύεται από τις έγγραφες απόψεις του ενδιαφερόµενου καθώς και από οποιοδήποτε 

άλλο στοιχείο κρίνει απαραίτητο. 
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3. Συστήνεται σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα τριµελής επιτροπή εξέτασης των ενστάσεων, 

αποτελούµενη από  τον προϊστάµενο ενός από τα Τµήµατα της ∆.Α.Ο.Κ., ως πρόεδρο και δύο (2) 

γεωτεχνικούς υπαλλήλους της αρµόδιας ∆.Α.Ο.Κ.  

4. Έργο της επιτροπής της παρ. 3 είναι: 

α) η εξέταση των δικαιολογητικών που συνοδεύουν την Αίτηση Εγγραφής στο ΚΗΜΟ,  

β) η διενέργεια των επιτόπιων ελέγχων, όπου αυτοί κρίνονται απαραίτητοι, για την 

εξακρίβωση των στοιχείων των άρθρων 3, 7 και 8, 

γ) η εξέταση των λόγων της ένστασης του ενδιαφεροµένου, των έγγραφων απόψεών του και 

οποιουδήποτε άλλου στοιχείου έχει προσκοµίσει. 

δ) η εισήγηση στον Προϊστάµενο της αρµόδιας ∆.Α.Ο.Κ. για την αποδοχή ή την απόρριψη της 

ένστασης.  

5. Μέσα σε πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες από την ηµεροµηνία υποβολής της ένστασης, η αρµόδια 

∆.Α.Ο.Κ. διαβιβάζει στην επιτροπή της παρ. 3, το φάκελο του ενδιαφερόµενου. 

6. Η επιτροπή της παρ. 3 συνέρχεται για την εξέταση της ένστασης µέσα σε δέκα (10) εργάσιµες 

ηµέρες από την ηµεροµηνία διαβίβασης του φακέλου της ένστασης της σε αυτήν, και αφού προβεί σε 

έλεγχο των δικαιολογητικών, καλεί τον ενδιαφερόµενο σε ακρόαση προκειµένου να υποβάλει τις 

απόψεις του καθώς και τυχόν πρόσθετα στοιχεία για την υποστήριξη της ένστασής του. Εάν κρίνεται 

απαραίτητο διενεργεί επιτόπιο έλεγχο εξακρίβωσης των στοιχείων των άρθρων 3, 7 και 8.  

7. Κατόπιν της εξέτασης της ένστασης σύµφωνα µε την παρ. 6, η επιτροπή συντάσσει µέσα σε δέκα 

(10) εργάσιµες ηµέρες, εισήγηση στον Προϊστάµενο της αρµόδιας ∆.Α.Ο.Κ., για την έγκριση ή µη της 

Αίτησης Εγγραφής στο ΚΗΜΟ. Η αρµόδια ∆.Α.Ο.Κ. προβαίνει στην ολοκλήρωση ή µη της εγγραφής 

του ενδιαφερόµενου στο ΚΗΜΟ σύµφωνα µε την απόφαση του Προϊσταµένου της.  

8. Η απόφαση του Προϊσταµένου της αρµόδιας ∆.Α.Ο.Κ. της παρ. 7 θεωρείται οριστική, ανέκκλητη 

και εκτελεστή, προσβάλλεται δε στα αρµόδια δικαστήρια σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. 

 

Άρθρο 10 

Έλεγχοι 

1. Επί των µονάδων τροφίµων οικοτεχνικής παρασκευής ασκούνται έλεγχοι από τις αρµόδιες 

∆.Α.Ο.Κ. για τη διαπίστωση της τήρησης των διατάξεων  της παρ. 5 του άρθρου 5 και του άρθρου 6, 

καθώς και για την εξακρίβωση των στοιχείων των άρθρων 3, 7 και 8.  

2. Οι έλεγχοι της παρ. 1, διενεργούνται µία (1) φορά  ανά  έτος κατά τη διάρκεια της παραγωγής των 

προιόντων στο 10%, τουλάχιστον, του συνόλου των µονάδων οικοτεχνικής παρασκευής που είναι 

εγγεγραµµένες στο ΚΗΜΟ βάσει   εντύπου ελέγχου. Οι αρµόδιες αρχές δύνανται να διενεργούν 
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αυτεπάγγελτα ή κατόπιν καταγγελίας, έκτακτους επιτόπιους ελέγχους καθ’ όλη τη διάρκεια του  

έτους. 

3. Οι αρµόδιες ∆.Α.Ο.Κ. τηρούν αρχείο διενεργούµενων ελέγχων και επιβολής κυρώσεων για την 

Περιφερειακή Ενότητα αρµοδιότητάς τους και καταχωρούν ηλεκτρονικά στο Μητρώο τις παραβάσεις 

που διαπιστώνουν και τις κυρώσεις που επιβάλλουν. Ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίµων (ΕΦΕΤ) 

διαθέτει πρόσβαση στο ΚΗΜΟ και καταχωρεί ηλεκτρονικά σε αυτό, τις παραβάσεις που διαπιστώνει 

και τις κυρώσεις που επιβάλλει στις µονάδες τροφίµων οικοτεχνικής παρασκευής, σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του ν. 4235/2014. 

Άρθρο 11 

Έντυπο Ελέγχου  της παραγράφου 2 του άρθρου 10. 

 

Α.Γενικά στοιχεία υπευθύνου µονάδας τροφίµων οικοτεχνικής παρασκευής 

1)Ονοµατεπώνυµο  υπευθύνου NAI OXI 

2) Βεβαίωση εγγραφής στο Κ.Η.Μ.Ο.   

3) Έδρα οικοτεχνικής µονάδας ίδια µε τη δήλωση στο Κ.Η.Μ.Ο.   

4) Έδρα αγροτικής εκµετάλλευσης και θέσης των αγροτεµαχίων 

ίδια µε τη δήλωση στο Κ.Η.Μ.Ο. 

  

5) Είδος παραγόµενων  προϊόντων οικοτεχνικής παρασκευής όπως 

δηλώθηκαν στο Κ.Η.Μ.Ο. 

  

6) Ποσότητες τελικών παραγόµενων τροφίµων οικοτεχνικής 

παρασκευής όπως αυτές που δηλώθηκαν στο Κ.Η.Μ.Ο. 

  

7) Προηγούµενες παραβάσεις σχετικές µε το Κ.Η.Μ.Ο.   

8) Εκπαίδευση  υπευθύνου    

8) Λοιπές παρατηρήσεις   

 

Β) Στοιχεία  ελέγχου  

1. Ονοµατεπώνυµο  ελεγκτών……. 

2. Εντολή ελέγχου ………. 

3. Ηµεροµηνία  ελέγχου ……….. 

Γ. Ευρήµατα  ελέγχου 

1. Μη συµµορφώσεις που διαπιστώθηκαν κατά τον έλεγχο………………….. 

2. Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης  διορθωτικών ενεργειών …… 
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Άρθρο 12 

Κυρώσεις, επιβολή, είσπραξη και απόδοση προστίµων 

1. Κατά τη διενέργεια των ελέγχων του άρθρου 10:  

α) αν διαπιστωθεί συνέχιση της λειτουργίας της µονάδας τροφίµων οικοτεχνικής παρασκευής 

µετά την απώλεια από τον υπεύθυνό της, της ιδιότητας του επαγγελµατία αγρότη, κατά 

παράβαση της περ. β΄ της παρ. 6 του άρθρου 6, επιβάλλεται πρόστιµο τουλάχιστον τριών 

χιλιάδων (3.000) ευρώ. 

β) αν διαπιστωθεί συνέχιση της λειτουργίας της µονάδας τροφίµων οικοτεχνικής παρασκευής 

µετά το θάνατο του υπευθύνού της, κατά παράβαση περ. γ΄ της παρ. 6 του άρθρου 6, 

επιβάλλεται πρόστιµο τουλάχιστον τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ. 

γ) αν διαπιστωθεί δήλωση ψευδών στοιχείων της περ. ε΄ του άρθρου 7 και της περ. α΄ της παρ. 

1 του άρθρου 8, επιβάλλεται πρόστιµο τουλάχιστον πεντακοσίων (500) ευρώ. 

δ) αν διαπιστωθεί δήλωση ψευδών στοιχείων της περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 8, επιβάλλεται 

πρόστιµο τουλάχιστον χιλίων (1.000) ευρώ. 

ε) αν διαπιστωθεί δήλωση ψευδών στοιχείων των περ. γ΄, δ΄, ε΄ και στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 

8, επιβάλλεται πρόστιµο τουλάχιστον τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ.  

Για την επιβολή, την είσπραξη και την απόδοση των ως άνω προστίµων, καθώς και για την υποβολή 

ένστασης των ενδιαφεροµένων επί των πράξεων επιβολής αυτών, εφαρµόζονται αναλόγως οι 

διατάξεις των άρθρων 24 και 25 του ν. 4235/2014. 

2. Αν διαπιστωθεί από τις αρµόδιες αρχές του άρθρου 2 του ν. 4235/2014, διάθεση τροφίµων 

οικοτεχνικής παρασκευής: 

α) χωρίς εγγραφή του υπεύθυνου της µονάδας τροφίµων οικοτεχνικής παρασκευής στο 

ΚΗΜΟ, κατά παράβαση του άρθρου 6 της παρούσας,  

β) κατά παράβαση των άρθρων 4 και 5 παρ. 1, 2, 3 και 4 της παρούσας,  

εφαρµόζονται οι διατάξεις του ν. 4235/2014. 

3. Οι µονάδες οικοτεχνικής παρασκευής που υποπίπτουν πάνω από δύο (2) φορές σε παραβάσεις των 

διατάξεων της παραγράφου 1 και της παραγράφου 2 περίπτωση α του παρόντος για την οποία 

επιβλήθηκε µε διοικητική πράξη πρόστιµο, διαγράφονται οριστικά από το ΚΗΜΟ.  

 

 

Άρθρο 13 
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Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την ηµέρα δηµοσίευσής της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.  

 
 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  

ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 

 

ΕΥΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 
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ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Α) ∆/νση Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης. 

Β) Περιφερειακές Ενότητες  - ∆ΑΟΚ 

Γ) ΕΦΕΤ 

 

 

ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΓΙΑ  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

Α)Γραφείο   Υπουργού κου  

Β) Γραφείο Υφυπουργού  κου  

Γ) Γραφεία  Γενικών  Γραµµατέων 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


