
ΟΙΚΟΤΕΧΝΙΑ

 Μικρής κλίμακας μεταποίηση αγροτικών προϊόντων 
που παράγει ο επαγγελματίας αγρότης στην κατοικία 
του ή στην εκμετάλλευση του.  



ΟΙΚΟΤΕΧΝΙΑ

 Μικρής κλίμακας μεταποίηση αγροτικών προϊόντων 
που παράγει ο επαγγελματίας αγρότης στην κατοικία 
του ή στην εκμετάλλευση του.  



ΟΙΚΟΤΕΧΝΙΑ

 Μικρής κλίμακας μεταποίηση αγροτικών προϊόντων 
που παράγει ο επαγγελματίας αγρότης στην κατοικία 
του ή στην εκμετάλλευση του.  



ΟΙΚΟΤΕΧΝΙΑ

 Μικρής κλίμακας μεταποίηση αγροτικών προϊόντων 
που παράγει ο επαγγελματίας αγρότης στην κατοικία 
του ή στην εκμετάλλευση του.  



ΟΙΚΟΤΕΧΝΙΑ

Καινοτόμος διαδικασία αξιοποίησης της
πρωτογενούς παραγωγής

 δίνει προστιθέμενη αξία

 αυξάνει σημαντικά το εισόδημα των
παραγωγών

 προάγει συνεργασία μεταξύ των παραγωγών

 συμβάλλει μείωση των μεσαζόντων -
απευθείας πώληση



ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
ΟΙΚΟΤΕΧΝΙΑΣ 

 Στους χώρους παρασκευής, σε περιοδικές τοπικές 
εκδηλώσεις, σε λαϊκές αγορές, σε επιχειρήσεις 
λιανικού εμπορίου και μαζικής εστίασης σε όλη τη 
χώρα.

 Απευθείας πώληση των γαλακτοκομικών 
προϊόντων στον τελικό καταναλωτή.



ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ

Παξιμάδια, τραχανάς, χυλοπίτες, ψωμί με
προζύμι, κουλουράκια, ξηροτήγανα, καλτσούνια,
ξυνόχοντρος

Γλυκά κουταλιού, μαρμελάδες, κομπόστες, ζελέ
φρούτων, χυμοί φρούτων

Πετιμέζι, μουσταλευριά



ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ

Μίγματα παρθένου ελαιολάδου με αρωματικά
φυτά, μπαχαρικά, αιθέρια έλαια σε συσκευασία
έως 2 lt, επιτραπέζιες ελιές και αλείμματα ελιάς.

Tουρσιά, σάλτσες.



ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ

Αποξηραμένα φρούτα και λαχανικά, ξηροί καρποί,
όσπρια, αρωματικά φυτά

Προϊόντα με μέλι και ξηρούς καρπούς

Τυρί, βούτυρο, γιαούρτι

………………………………………………..!!!

Προϊόντα κρέατος

Κρασί, λικέρ



ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΚΗΜΟ

 Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης 

 Βεβαίωση επαγγελματία αγρότη

 Αίτηση ενιαίας ενίσχυσης 

 Πληρωμή παραβόλου 10 €

 Δήλωση συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις υγιεινής

 Πιστοποιητικά υγείας 



ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΟ 
ΚΗΜΟ

 Προσωπικά στοιχεία παραγωγού 

 Έδρα αγροτικής εκμετάλλευσης και μονάδας 
παραγωγής τροφίμων

 Στοιχεία καλλιέργειας, αριθμός ζωών στην ΚΒΔ

 Είδη αρχικών – πρωταρχικών προϊόντων 

 Παραγόμενα τρόφιμα

 Συνεργαζόμενοι παραγωγοί – προϊόντα 



ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  ΧΩΡΩΝ

 Οι χώροι πρέπει να διατηρούνται σε καλή
κατάσταση και καθαροί έτσι ώστε να αποφεύγεται
η μόλυνση από ζώα, έντομα και τρωκτικά.

 Ύπαρξη κατάλληλων αποδυτήριων και τουαλετών για
τη διατήρηση κατάλληλου επιπέδου ατομικής υγιεινής.

 Οι επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα
πρέπει να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται
εύκολα.



ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  ΧΩΡΩΝ

 Ύπαρξη κατάλληλων μέσων για τον καθαρισμό και
την απολύμανση τροφίμων και σκευών.

 Ύπαρξη επαρκούς παροχής ζεστού ή/και κρύου
πόσιμου νερού.



ΑΤΟΜΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ

 Απαιτείται υψηλός βαθμός ατομικής

καθαριότητας από κάθε πρόσωπο που εργάζεται
σε χώρους όπου γίνονται εργασίες με τρόφιμα, το
οποίο πρέπει να φορά κατάλληλο, καθαρό και
προστατευτικό ρουχισμό.

 Απαγορεύεται ο χειρισμός των τροφίμων και η
είσοδος σε χώρους εργασίας με τρόφιμα
οποιουδήποτε προσώπου πάσχει από νόσημα ή

είναι φορέας νοσήματος που μεταδίδεται με τις
τροφές.



ΔΟΧΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

 Να διατηρούνται καθαρά και σε καλή κατάσταση,
ώστε τα τρόφιμα να προφυλάσσονται από
μολύνσεις.

 Να είναι σχεδιασμένα και κατασκευασμένα ώστε
να καθαρίζονται ή/και να απολυμαίνονται
κατάλληλα.









































ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΛΑΝΟ

 Είδη παραγόμενων τροφίμων 

Ανάδειξη τοπικών παραδοσιακών συνταγών 

Διερεύνηση παραγωγής gourmet τροφίμων

 Μετατροπή οικιακών χώρων ?

Συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας 

 Υπολογισμός κόστους παραγωγής και 
προσδοκώμενων εσόδων 



 Διεύρυνση παραγόμενων τροφίμων  πίτες, χαλβάδες, 

πλιγούρι, λουκουμάδες, γλυκιές πάστες φρούτων,  
μουσταλευριά, χαρουπόμελο, γλυκά ταψιού, 
σαπούνια κλπ

Διεύρυνση δυνατοτήτων συνεργασίας 

 Πολυλειτουργικά αγροκτήματα

 Αγορές παραγωγών 

ΣΧΕΔΙΑΖΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 



Διενέργεια ημερίδων κατάρτισης σε θέματα

παραγωγής και ασφάλειας τροφίμων  

ΣΧΕΔΙΑΖΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 

Γυναικείοι συνεταιρισμοί 



Ευχαριστω  πολυ! 


