Νέα δυνατότητα στους μικρούς παραγωγούς για απευθείας πώληση των προϊόντων τους.

Γάζι, 09/10/15
Αρ.πρωτ. 24890
Το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης του Δήμου Μαλεβιζίου, με αφορμή την πρόσφατη
υπουργική απόφαση του Αναπληρωτή υπουργού κ.Ευάγγελου Αποστόλου, ενημερώνει ότι,
διευκολύνεται η διάθεση τροφίμων οικοτεχνίας, που σύμφωνα με τον ορισμό του
Υπουργείου αφορά τη μεταποίηση, μικρής κλίμακας, γεωργικών προϊόντων αποκλειστικά
ιδίας παραγωγής από τον παραγωγό και την οικογένειά του, στον χώρο της αγροτικής
κατοικίας ή της αγροτικής εκμετάλλευσης, με στόχο να αυξηθεί το εισόδημα του αγρότη και
να αποκτήσει άμεση ρευστότητα.
Στο εξής, αυτά τα μεταποιημένα προϊόντα θα μπορούν να πωλούνται από τον οικοτέχνη
στους χώρους του ή σε περιοδικές τοπικές διοργανώσεις (όπως εμποροπανηγύρεις και
δημοτικές εκδηλώσεις), σε τοπικές λαϊκές αγορές, σε αγορές παραγωγών (farmers'
markets), σε επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου και μαζικής εστίασης της τοπικής αγοράς.
Δικαίωμα οικοτεχνικής παρασκευής μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων έχουν μόνο τα
φυσικά πρόσωπα που είναι επαγγελματίες αγρότες, όπως αυτοί ορίζονται και είναι
εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων, καθώς και τα μέλη
της οικογένειάς τους.
Με την υπουργική απόφαση του κ. Αποστόλου, η οποία μόλις δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ,
καθορίζονται οι όροι και οι απαιτήσεις παραγωγής και διάθεσης τροφίμων οικοτεχνικής
παρασκευής, καθώς και οι διαδικασίες καταχώρισης των μονάδων παρασκευής στο
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Οικοτεχνίας (ΚΗΜΟ)
Ποια προϊόντα παραγωγής τους μπορούν να διαθέτουν:
- δημητριακών, ιδίως απλά αρτοσκευάσματα (π.χ. παξιμάδια κτλ.) και ζυμαρικά με κύριο
συστατικό το αλεύρι δημητριακών (π.χ. τραχανάς, χυλοπίτες κτλ.)
- φυτικής προέλευσης με γλυκαντικές ύλες, ιδίως γλυκά κουταλιού, μαρμελάδες,
κομπόστες, ζελέ φρούτων, παστέλια με ξηρούς καρπούς
- με παρθένα ελαιόλαδα και διάφορα αρωματικά φυτά, μπαχαρικά, αιθέρια έλαια,
χυμούς φρούτων κ.ά. τρόφιμα σε συσκευασία έως δύο λίτρων
- διατηρημένα με αλάτι, ξίδι και λάδι τρόφιμα φυτικής προέλευσης, ιδίως επιτραπέζιες
ελιές και προϊόντα ελιάς αλείμματα, τουρσιά, σάλτσες
- διατηρημένα με ξήρανση τρόφιμα φυτικής προέλευσης, ιδίως φρούτα και λαχανικά,
ξηροί καρποί, όσπρια, αρωματικά φυτά
- γαλακτοκομικά εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στην αριθμ.
3724/162303/22.12.2014 ΚΥΑ (ΦΕΚ 3438 /Β/2014).
- προϊόντα με μέλι και ξηρούς καρπούς, αποξηραμένα φρούτα, μαστίχα, κρόκο κ.ά.

Μάλιστα, στο προσεχές διάστημα αναμένονται χρηματοδοτικά προγράμματα στον τομέα
μεταποίησης και εμπορίας αγροτικών προϊόντων.
Ενδεικτικά, το κόστος του εξοπλισμού για μικρές μονάδες παραγωγής μαρμελάδας ή
παραδοσιακών γλυκών του κουταλιού ανέρχεται περίπου σε 30.000 έως 70.000 ευρώ και
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ενδεικτικά περιλαμβάνει βραστήρα, αντλίες, γεμιστικό βάζων, κλειστικό περιεκτών, μικρό
ψυγείο ή καταψύκτη για τα χρησιμοποιούμενα φρούτα, όργανα μέτρησης (Brix).
Το κόστος του εξοπλισμού μιας μικρής μονάδας παραγωγής χωριάτικων λουκάνικων
ανέρχεται σε 20.000 έως 60.000 ευρώ και ενδεικτικά περιλαμβάνει μηχανή άλεσης του
κρέατος, ζυμωτήριο, μικρό ψυγείο, μηχανή ενθήκευσης του αλεσμένου κρέατος,
ωριμαντήριο.
Για να αποκτήσει κάποιος τη δυνατότητα μεταποίησης και εμπορίας των δικών του
προϊόντων είναι η εγγραφή στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Οικοτεχνίας (ΚΗΜΟ), μέσα
από την επίσημη ιστοσελίδα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης (www.minagric.gr).
Για την εγγραφή και την ανανέωση εγγραφής στο ΚΗΜΟ ορίζεται παράβολο δέκα ευρώ.

Τα βασικά δικαιολογητικά είναι:
- βεβαίωση από το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης του Δήμου, ότι ο ενδιαφερόμενος είναι
κατά κύριο επάγγελμα αγρότης
- αντίγραφο Δήλωσης Καλλιέργειας του ΟΣΔΕ, του ίδιου έτους με το έτος υποβολής
της αίτησης εγγραφής στο ΚΗΜΟ.
- Απόδειξη πληρωμής παράβολου για την εγγραφή στο ΚΗΜΟ.
- Ακριβές φωτοαντίγραφο Πιστοποιητικού υγείας καθώς και γνωμάτευσης της
ακτινογραφίας θώρακος.

Όλα τα παραπάνω καταθέτονται στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της
Περιφέρειας Ηρακλείου (Δ.Α.Ο.Κ.) μέσα σε δέκα(10) μέρες από την ημερομηνία υποβολής
της ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής.

Ο Αντιδήμαρχος

Χαράλαμπος Κουτσογιάννης
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