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Όλους τους Οργανισµούς Ελέγχου
και Πιστοποίησης Βιολογικών
Προϊόντων
1. ΕΛΓΟ – ∆ΗΜΗΤΡΑ
Κουρτίδου 56-58 &Νιρβάνα
ΤΚ 11145 Αθήνα
2. ΒΙΟΖΩ ΒΙΟΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΓΙΑ
ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΖΩΗ

ΘΕΜΑ: «Παραγωγοί που διαθέτουν στην αγορά ιδιοπαραγόµενα προϊόντα»
Αναφορικά µε το θέµα και σε συνέχεια σχετικού αιτήµατος για τον χαρακτηρισµό των
παραγωγών που διαθέτουν στην αγορά

προϊόντα που παράγουν οι ίδιοι στην εκµετάλλευσή

τους, η Υπηρεσία µας αφού εξέτασε το εν λόγω αίτηµα, καταχώρησε στην Ηλεκτρονική Βάση
∆εδοµένων ακόµα µία ∆ραστηριότητα, ‘’Παραγωγός Ιδιοπαραγόµενων Προϊόντων’’.
Η ∆ραστηριότητα αυτή θα καταχωρείται αντί της ∆ραστηριότητας ‘’Χονδρεµπόριο’’ στο
αποδεικτικό έγγραφο του παραρτήµατος XII του Καν. 889/2008 στις κάτωθι περιπτώσεις :
•

Για τον επιχειρηµατία που είναι ενταγµένος στο σύστηµα ελέγχου των βιολογικών
προϊόντων και ο οποίος διαθέτει προς πώληση στην αγορά, αµεταποίητα προϊόντα τα
οποία έχουν παραχθεί εξολοκλήρου στην αγροτική του εκµετάλλευση.

•

Για τον επιχειρηµατία που είναι ενταγµένος στο σύστηµα ελέγχου των βιολογικών
προϊόντων και ο οποίος διαθέτει προς πώληση στην αγορά, µεταποιηµένα προϊόντα τα
οποία έχουν παραχθεί στην παρασκευαστική µονάδα του επιχειρηµατία που είναι
καταχωρηµένη στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Οικοτεχνίας (ΚΗΜΟ) η οποία
δηµιουργήθηκε µε την αριθµ. Πρωτ. 4912/120862/05-11-2015 απόφαση του Υπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.

•

Για τον επιχειρηµατία που είναι ενταγµένος στο σύστηµα ελέγχου των βιολογικών
προϊόντων καθώς επίσης είναι και εγγεγραµµένος στο ‘’Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών
Εκµεταλλεύσεων’’ (Μ.Α.Α.Ε) και ο οποίος διαθέτει προς πώληση στην αγορά,
µεταποιηµένα προϊόντα στα οποία το πρωταρχικό συστατικό προέρχεται εξολοκλήρου
από την αγροτική εκµετάλλευση του εν λόγω επιχειρηµατία και έχουν παραχθεί σε
παρασκευαστική µονάδα που δεν ανήκει σε αυτόν. ∆ιευκρινίζεται ότι ως ‘’πρωταρχικό
συστατικό’’ ορίζεται το συστατικό ή τα συστατικά τροφίµου που αντιστοιχούν σε
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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.
Τέλος, κατά την αποστολή των συγκεντρωτικών στοιχείων για τα στατιστικά δεδοµένα που
αποστέλλονται κάθε χρόνο ως ενηµέρωση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα στοιχεία που θα
αντλούνται από την εν λόγω ∆ραστηριότητα θα ενσωµατώνονται σε αυτά του Παραγωγού.
Είµαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή/και διευκρίνιση.
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