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 Αυτό το έργο έχει χρηματοδοτηθεί με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+. 

Αριθμός έργου: 2019-1-FR01-KA202-062276 
Η παρούσα έκδοση εκφράζει αποκλειστικά τις απόψεις του συγγραφέα, και η Επιτροπή  

δεν φέρει καμία ευθύνη για την οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 
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1. Εισαγωγή 
Γενικά 

Ο Οδηγός του EcoChestnut για την Πιστοποίηση των Βιολογικών Καστάνων ανταποκρίνεται στις ανάγκες 

όλων των καλλιεργητών και μεταποιητών που χρειάζονται πληροφορίες για το πώς να πιστοποιήσουν τα 

προϊόντα τους ως βιολογικά ή βιοδυναμικά. 

Ο Οδηγός εστιάζει στους τρέχοντες ευρωπαϊκούς κανονισμούς για την βιολογική παραγωγή και την 

σήμανση των βιολογικών προϊόντων καθώς και παρέχει πληροφορίες για την εφαρμογή των Κανονισμών 

στις χώρες της Κοινοπραξίας – Ελλάδα, Βουλγαρία, Γαλλία, Πορτογαλία και Ισπανία. 

Από την 1η Ιανουαρίου του 2022 εφαρμόζεται η νομοθετική πράξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

της Επιτροπής Κανονισμός (ΕΕ) 2018/848, επίσης γνωστή και ως βασική πράξη, στην οποία 

παρουσιάζονται οι κανόνες για την παραγωγή και την σήμανση των βιολογικών προϊόντων, η οποία 

καταργεί και αντικαθιστά τον εκτελεστικό Κανονισμό της Επιτροπής (ΕΕ) 834/2007 της 28ης Ιουνίου 2007. 

Έτσι, η βασική εστίαση του Οδηγού αφορά την εν συντομία παρουσίαση των πιο σημαντικών 

πληροφοριών για την πιστοποίηση των βιολογικών τροφίμων. 

Σημείωση: Στον Κανονισμό (ΕΕ) 2018/848 δεν υπάρχουν ειδικές απαιτήσεις ή προβλέψεις για τα κάστανα 

και τα παράγωγά τους. Ωστόσο, καθώς υπολογίζονται ως «επεξεργασμένα αγροτικά προϊόντα για χρήση 

ως τρόφιμα», ο παρών Οδηγός θα παρουσιάσει τις προδιαγραφές για την πιστοποίηση προϊόντων 

τροφίμων ως βιολογικά, όπως είναι και τα κάστανα και τα παράγωγά τους. 

Ο Οδηγός λαμβάνει επίσης υπόψη τις βασικές πτυχές του Κανονισμού (ΕΕ) 2020/464 της 26ης Μαρτίου 

2020 για την θέσπιση εφαρμοστικών ρυθμίσεων του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/848 της Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και της Επιτροπής, όσον αφορά τα απαιτούμενα έγγραφα για την αναδρομική αναγνώριση 

των περιόδων ισχύος της μετατροπής της παραγωγής σε βιολογική και τις πληροφορίες που πρέπει να 

παρέχουν οι χώρες μέλη. Ο Κανονισμός θα πρέπει επίσης να λαμβάνεται υπόψη καθώς αναφέρει ποιά 

έγγραφα πρέπει να καταθέτονται ώστε να συντομεύεται ο χρόνος μετατροπής – πληροφορίες οι οποίες 

είναι σημαντικές για αυτούς που καλλιεργούν ή μεταποιούν κάστανα με βιολογικά μέσα, αλλά δεν έχουν 

πιστοποιηθεί μέχρι τώρα.  

Επιπρόσθετα, γίνεται μία σύντομη αναφορά στον εκτελεστικό Κανονισμό της Επιτροπής (ΕΕ) 2021/1165 

της 15ης Ιουλίου 2021 ο οποίος εγκρίνει την χρήση συγκεκριμένων προϊόντων και ουσιών στην βιολογική 

παραγωγή και παρουσιάζει τους σχετικούς καταλόγους. 

Ο Κανονισμός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ) 889/2008 της 5ης Σεπτεμβρίου 2008 παραθέτει 

λεπτομερείς κανόνες για την εφαρμογή του Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ) 834/2007 για 

την παραγωγή και σήμανση των βιολογικών προϊόντων με έμφαση στην βιολογική παραγωγή, την 

σήμανση και τον έλεγχο. Περιλαμβάνει στα παραρτήματα καταλόγους προϊόντων τα οποία έχουν λάβει 

έγκριση για χρήση στην βιολογική παραγωγή:  

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R0848&qid=1660758033463&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R0848&qid=1660758033463&from=EL
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● ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: Δραστικές ουσίες που περιέχονται σε φυτοπροστατευτικά προϊόντα που έχουν 

εγκριθεί για χρήση στη βιολογική παραγωγή, όπως αναφέρεται στο άρθρο 24, παράγραφος 1, 

στοιχείο α) του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/848.  

● ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II: Επιτρεπόμενα λιπάσματα, βελτιωτικά εδάφους και θρεπτικά συστατικά που 

αναφέρονται στο άρθρο 24, παράγραφος, 1 στοιχείο β) του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/848. 

● ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV: Εγκεκριμένα προϊόντα καθαρισμού και απολύμανσης που αναφέρονται στο 

άρθρο 24, παράγραφος 1, στοιχεία ε), στ) και ζ) του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/848. 

● ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V: Εγκεκριμένα προϊόντα και ουσίες για χρήση στην παραγωγή μεταποιημένων 

βιολογικών τροφίμων. 

 

Στόχοι και σκοποί 

Καθώς η πιστοποίηση στην παραγωγή βιολογικών προϊόντων γίνεται με μεγάλη αυστηρότητα, απαιτείται 

σημαντικός χρόνος και προσπάθεια από τους καλλιεργητές για να αποκομίσουν όλες τις απαιτούμενες 

πληροφορίες. Για αυτό, η κοινοπραξία EcoChestnut συνέταξε αυτό τον αυτόνομο Οδηγό με θέμα την 

διαδικασία πιστοποίησης. Περιλαμβάνει αποκλειστικά τις σχετικές πληροφορίες και συνοψίζει τα 

βασικά προαπαιτούμενα από όλους τους σχετικούς Κανονισμούς που αφορούν την πιστοποίηση 

βιολογικών προϊόντων.  

Βασικός στόχος είναι να δοθούν στους καστανοκαλλιεργητές όλες οι πληροφορίες που αφορούν την 

διαδικασία πιστοποίησης  - μέσα από απλές περιγραφές και συγκεντρωμένες σε ένα έγγραφο. Και αυτό 

για να είναι σε θέση οι καλλιεργητές και οι μεταποιητές να λάβουν μία έγκυρη απόφαση για τον αν θα 

επιδιώξουν την πιστοποίηση ή όχι. Ο Οδηγός αποσκοπεί στην παροχή κάθε πληροφορίας που θα 

χρειαστούν για να ενταχθούν στην αγορά των βιολογικών καστάνων και παραγώγων τους.  

 

Η δομή των περιεχομένων 

Το κεντρικό τμήμα του Οδηγού εστιάζει στις διαδικασίες πιστοποίησης των βιολογικών τροφίμων και 

περιγράφει τα βασικά προαπαιτούμενα και τα κλειδιά για την απόκτησή της. Επίσης, παρέχει γενικές 

πληροφορίες για της οικονομικές πτυχές της πιστοποίησης.  

Το δεύτερο μέρος είναι αφιερωμένο στους εθνικούς τομείς ανά χώρα, με συνδέσμους πληροφοριών που 

αφορούν καταλόγους συμφωνημένων προϊόντων, καταλόγους εθνικών οργανισμών πιστοποίησης, κλπ. 

Αυτές οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο τμήμα 6 του παρόντος εγγράφου. Η αγγλική εκδοχή 

περιλαμβάνει όλες τις επιμέρους εθνικές πληροφορίες μαζί με τα στοιχεία των εταίρων της κάθε χώρας. 

Οι χώρες που περιλαμβάνονται είναι: Ελλάδα, Βουλγαρία, Γαλλία, Πορτογαλία και Ισπανία. 

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R0848&qid=1660758033463&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R0848&qid=1660758033463&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R0848&qid=1660758033463&from=EL
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2. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2018/848 
 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2018/848 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ης Μαίου 

2018 για την παραγωγή και σήμανση των βιολογικών προϊόντων και την σήμανση τους, και την 

ακύρωση του Κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΕ) 834/2007 

Οι κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καλλιέργεια βιολογικών προϊόντων καλύπτουν αγροτικά 

προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων των υδατοκαλλιεργειών και των μυκήτων. Καλύπτουν κάθε στάδιο της 

παραγωγικής διαδικασίας, από τους σπόρους μέχρι το επεξεργασμένο τελικό τρόφιμο. Οι κανόνες της 

ΕΕ για την Βιολογική Παραγωγή (Organic Production –OP), λαμβάνοντας υπόψη την εμπειρία που 

συσσωρεύτηκε από την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 834/2007, εντόπισαν πολλά σημεία προς 

βελτίωση, προκειμένου να ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των καταναλωτών και να διευκρινίζουν σε 

ποιά προϊόντα αναφέρεται ο Κανονισμός. Έτσι ο Κανονισμός (ΕΕ) 834/2007 καταργήθηκε και 

αντικαταστάθηκε την 1η Ιανουαρίου 2022 από τον νέο Κανονισμό (ΕΕ) 2018/848.  

Ο Κανονισμός (ΕΕ) 2018/848 αποσκοπεί στην εναρμόνιση των κανόνων και στην καλύτερη αποσαφήνιση 

της βιολογικής παραγωγής προς όλους τους επιχειρηματίες. Μία και μόνη νέα ενότητα κανόνων που θα 

ισχύουν για όλους τους καλλιεργητές εντός και εκτός ΕΕ αντικαθιστώντας τα πολλαπλά διαφορετικά 

πρότυπα θα εξασφαλίσει ένα δίκαιο σύστημα για όλους τους παραγωγούς και διαχειριστές, καθώς και 

πως όλα τα βιολογικά τρόφιμα με ευρωπαϊκή σήμανση θα διαθέτουν την ίδια υψηλή ποιότητα. Μία 

απλούστευση συγκεκριμένων παραγωγικών κανόνων θα μπορούσε να εκτινάξει την βιολογική 

παραγωγή δίνοντας την δυνατότητα σε περισσότερους και μικρότερους επιχειρηματίες να προσεγγίζουν 

την διεθνή αγορά μέσω ομαδικών πιστοποιήσεων. 

Οι κύριες τροποποιήσεις στον Κανονισμό (ΕΕ) 2018/848 είναι: 

● Εισαγωγή της ομαδικής πιστοποίησης επιχειρηματιών στην ΕΕ – μετά από τον Ιανουάριο του 

2022 η ομαδική πιστοποίηση καλλιεργητών/μεταποιητών επιτρέπεται σε ολόκληρη την ΕΕ.   

● Επιθεώρηση με φυσική παρουσία των παραγωγικών φορέων, υπό ορισμένες προϋποθέσεις 

κάθε δύο έτη. Όλοι οι παραγωγικοί φορείς και οι ομάδες παραγωγικών φορέων υπόκεινται σε 

επιβεβαίωση της συμμόρφωσης η οποία συμπεριλαμβάνει έλεγχο με φυσική παρουσία στα 

σημεία παραγωγής τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο σύμφωνα με τους νέους κανονισμούς, εκτός 

από τις περιπτώσεις στις οποίες η συμμόρφωση έχει επαληθευθεί από τους επιθεωρητές επί 

τουλάχιστον τρία συναπτά έτη ή στις περιπτώσεις όπου η μή συμμόρφωση των παραγωγικών 

φορέων δεν είναι πιθανή. Η επαλήθευση της συμμόρφωσης γίνεται σε κάθε στάδιο της 

παραγωγής, της προετοιμασίας και της διανομής.  

● Σε χώρες εκτός ΕΕ, η μετάβαση από την τρέχουσα αναγνώριση της ισοτιμίας στην αναγνώριση 

της συμμόρφωσης, π.χ., η αναγνώριση συμμόρφωσης για χώρες εκτός ΕΕ – η αρχή της ισοτιμίας 

έχει αντικατασταθεί και οι παραγωγοί βιολογικών προϊόντων οφείλουν να συμμορφώνονται με 

τους ίδιους κανόνες όπως αυτοί που έχουν θεσπιστεί για τις εντός ΕΕ χώρες. Αυτό εξασφαλίζει 

πως όλα τα βιολογικά που διατίθενται στην ΕΕ έχουν την ίδια ποιότητα η οποία απαιτείται από 

τους παραγωγικούς φορείς με δίκαιο τρόπο. Οι χώρες οι οποίες, μέχρι στιγμής, θεωρούνται ως 

ισότιμες με τις χώρες της ΕΕ θα πρέπει να επαναδιαπραγματευτούν τους όρους της εμπορικής 

συμφωνίας τους μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2016 – οπότε και η παρούσα αναγνώριση λήγει. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R0848&qid=1660758033463&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R0848&qid=1660758033463&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R0848&qid=1660758033463&from=EL


  

 

Page 7 of 35 
 

Οι διαπιστεύσεις που χορηγούνται σε σώματα ελεγκτών και τον έλεγχο της Βιολογικής Παραγωγής έχουν 

επικαιροποιηθεί αντίστοιχα. Η εναρμόνιση και η μετάβαση στην νέα διαπίστευση εφαρμόζεται ως εξής: 

● Η μετάβαση σε εθνικό επίπεδο  

Πριν την 1η Ιανουαρίου του 2022, κάθε εθνικός φορέας διαπίστευσης (National Accreditation Body -NAB) 

οφείλει να επικοινωνήσει με την αρμόδια εθνική υπηρεσία για να καθορίσει τις αξιολογήσεις που θα 

πραγματοποιηθούν πριν την επικαιροποίηση του πιστοποιητικού διαπίστευσης και της ημερομηνίας 

απόρριψης της αίτησης για τον Κανονισμό (ΕΕ) 834/2007. 

● Η μετάβαση της προσέγγισης από την Ισοτιμία στην Συμμόρφωση  

Εάν ένας Φορέας Πιστοποίησης διαπιστευθεί στην Βιολογική Παραγωγή σε τρίτες χώρες για την 

αναγνώριση της ισοτιμίας (που αφορά τον Κανονισμό (ΕΕ) 1235/2008), μπορεί να αιτηθεί την μεταφορά 

της διαπίστευσης ώστε να ισχύει για την συμμόρφωση. Σε αυτή την περίπτωση, ο εθνικός φορέας 

διαπίστευσης (National Accreditation Body -NAB), θα επιθεωρήσει τα έγγραφα, και θα διενεργήσει 

τουλάχιστον μία επί τόπου αξιολόγηση πριν παραχωρήσει την διαπίστωση συμμόρφωσης. Η μαρτυρία 

δεν είναι απαραίτητη για την μετάβαση. 

Κάθε διαπίστευση που παραχωρείται στο πλαίσιο της υφιστάμενης προσέγγισης ισοτιμίας θα 

διατηρηθεί μέχρι το νομικό τέλος της περιόδου μετάβασης στον νέο κανονισμό.  

● Λήξη της αναγνώρισης ισοτιμίας  

Η αναγνώριση ισοτιμίας θα λήξει στις 31 Δεκεμβρίου του 2023. Μέχρι τότε θα πρέπει να συζητούνται 

ειδικές προβλέψεις για την εναρμόνιση των πρακτικών μεταξύ των εθνικών φορέων διαπίστευσης. 

 

Αντικείμενο, πεδίο εφαρμογής και ορισμοί  

Ο Κανονισμός 2018/848 (ο Κανονισμός) θεσπίζει τις αρχές της βιολογικής παραγωγής και καθορίζει τους 

κανόνες που αφορούν την βιολογική παραγωγή, την σχετική πιστοποίηση και την χρήση των ενδείξεων 

που αναφέρονται στην σήμανση και την διαφήμιση βιολογικών προϊόντων.  

Ο Κανονισμός εφαρμόζεται στα παρακάτω αγροτικά προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων των 

υδατοκαλλιεργειών και της μελισσοκομίας, καθώς και παραγώγων τους, όταν αυτά τα προϊόντα 

παράγονται, μεταποιούνται, τους αποδίδεται σήμανση, διανέμονται, τοποθετούνται στην αγορά, 

εισάγονται ή εξάγονται από την ΕΕ:  

a) Ζωντανά ή ανεπεξέργαστα αγροτικά προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων σπόρων και άλλων 

αναπαραγωγικών υλικών. 

b) Μεταποιημένα αγροτικά προϊόντα για χρήση ως τρόφιμα. 

c) Ζωοτροφές.  
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Ο Κανονισμός εφαρμόζεται σε κάθε εμπλεκόμενο παραγωγικό φορέα σε δραστηριότητες που αφορούν 

αυτά τα προϊόντα, και σε οποιοδήποτε στάδιο της παραγωγής, προετοιμασίας και διανομής. 

Η βιολογική παραγωγή αποτελεί ένα καθολικό σύστημα αγροτικής διαχείρισης και παραγωγής 

τροφίμων το οποίο συνδυάζει βέλτιστες πρακτικές περιβαλλοντικής και κλιματικής δράσης, υψηλό 

επίπεδο βιοποικιλότητας, την διατήρηση των φυσικών πόρων και την εφαρμογή προτύπων καλής 

μεταχείρισης των ζώων και υψηλών προτύπων παραγωγής εναρμονισμένων με το ενδιαφέρον ενός 

αυξανόμενου καταναλωτικού κοινού για προϊόντα φυσικής παραγωγής και διαδικασιών. Έτσι, η 

βιολογική παραγωγή παίζει έναν διπλό κοινωνικό ρόλο, όπου, από την μία, ανταποκρίνεται στην 

καταναλωτική ζήτηση για βιολογικά προϊόντα, και από την άλλη, διαθέτει σε όλους προϊόντα τα οποία 

συνεισφέρουν στην προστασία του περιβάλλοντος και στην καλή μεταχείριση των ζώων, καθώς και στην 

αγροτική ανάπτυξη. Για τους σκοπούς του Κανονισμού, ισχύουν οι παρακάτω ορισμοί: 

1) Βιολογική παραγωγή σημαίνει, χρήση μεθόδων παραγωγής που συμμορφώνονται με τον 

παρόντα Κανονισμό σε όλα τα στάδια παραγωγής, προετοιμασίας και διανομής, 

συμπεριλαμβανομένης και της περιόδου μετάβασης που αναφέρεται στο Άρθρο 10.  

2) Βιολογικό προϊόν σημαίνει, ένα προϊόν που προέρχεται από βιολογική παραγωγή, εκτός εάν 

παράγεται κατά την περίοδο της μετάβασης που αναφέρεται στο Άρθρο 10. Τα προϊόντα 

κυνηγιού ή αλιείας άγριων ζώων δεν υπολογίζονται ως βιολογικά. 

3) Γεωργική πρώτη ύλη σημαίνει, ένα αγροτικό προϊόν το οποίο δεν έχει υποστεί καμία 

επεξεργασία διατήρησης ή μεταποίησης. 

4) Παραγωγικός φορέας σημαίνει, το φυσικό ή νομικό πρόσωπο υπεύθυνο για την διασφάλιση της 

συμμόρφωσης με τον Κανονισμό σε κάθε στάδιο της παραγωγής, προετοιμασίας και διανομής, 

για κάθε στάδιο που βρίσκεται στην αρμοδιότητά του.  

5) Καλλιεργητής σημαίνει, ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ή μία ομάδα φυσικών ή νομικών 

προσώπων, ανεξάρτητα της νομικής υπόστασης αυτής της ομάδας και των μελών της απέναντι 

στην εθνική νομοθεσία, οι οποίοι ασκούν αγροτικές δραστηριότητες. 

6) Γεωργική έκταση σημαίνει, η αγροτική περιοχή όπως ορίζεται στο σημείο (e) του Άρθρου 4(1) 

του Κανονισμού (ΕΕ) No 1307/2013.  

7) Φυτά σημαίνει, τα φυτά όπως ορίζονται στο σημείο (5) του Άρθρου 3 του Κανονισμού (ΕΕ)  

1107/2009, Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.6.2018. 

8) Φυτική παραγωγή σημαίνει, παραγωγή προϊόντων αγροτικής συγκομιδής 

συμπεριλαμβανομένης της συγκομιδής άγριων φυτικών προϊόντων για εμπορικούς σκοπούς. 

9) Φυτικά προϊόντα σημαίνει, προϊόντα όπως ορίζονται στο σημείο (6) του Άρθρου 3 του 

Κανονισμού (ΕΕ) 1107/2009; 

10) Συστατικό σημαίνει, ένα συστατικό όπως ορίζεται στο σημείο (f) του Άρθρου 2(2) του 

Κανονισμού (ΕΕ) 1169/2011 ή, για προϊόντα πέραν των τροφίμων, οποιοδήποτε συστατικό ή 

προϊόν το οποίο χρησιμοποιείται για την παρασκευή ή προετοιμασία προϊόντων στα οποία 

διατηρείται στο τελικό προϊόν, ακόμα και σε τροποποιημένη μορφή.  

11)  Σήμανση σημαίνει, οποιεσδήποτε λέξεις, στοιχεία, εμπορικά σήματα, ονόματα brand, εικόνες ή 

σύμβολα που σχετίζονται με ένα προϊόν και τοποθετούνται πάνω σε οποιαδήποτε συσκευασία, 

έγγραφο, επισήμανση, ετικέτα, περιτύλιγμα ή ταινία που συνοδεύει αυτό το προϊόν ή 

αναφέρεται σε αυτό.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1307&qid=1660758485903&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R1107&qid=1660753565837&from=EL#d1e39-1-1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R1107&qid=1660753565837&from=EL#d1e39-1-1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R1107&qid=1660753565837&from=EL#d1e39-1-1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011R1169&qid=1660758668857&from=EL
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12)  Διαφήμιση σημαίνει, οποιαδήποτε παρουσίαση προϊόντων στο κοινό, με οποιοδήποτε μέσο 

πέρα της ετικέτας τους, και με πρόθεση ή πιθανότητα να επηρεάσει και να διαμορφώσει στάσεις, 

πεποιθήσεις και συμπεριφορές, προκειμένου να προωθήσει με άμεσο ή έμμεσο τρόπο την 

πώλησή τους.  

 

Οι αρχές της βιολογικής καλλιέργειας 

Οι γενικές αρχές της βιολογικής καλλιέργειας περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:  

a) Την συνεισφορά στην προστασία του περιβάλλοντος και του κλίματος. 

b) Την διατήρηση μακροπρόθεσμα της γονιμότητας του εδάφους. 

c) Τον σεβασμό στα φυσικά συστήματα και κύκλους και την διατήρηση και ενίσχυση της 

κατάστασης του εδάφους, του νερού και του αέρα, της υγείας των φυτών και των ζώων, και της 

μεταξύ τους ισορροπίας. 

d) Την προστασία των χαρακτηριστικών των φυσικών τοπίων, όπως τις τοποθεσίες φυσικής 

κληρονομιάς. 

e) Την υπεύθυνη χρήση της ενέργειας και των φυσικών πόρων, όπως το νερό, η γη, η οργανική ύλη 

και ο αέρας. 

f) Την παραγωγή ευρείας ποικιλίας τροφίμων υψηλής ποιότητας και άλλων προϊόντων αγροτικής 

και θαλάσσιας καλλιέργειας τα οποία ανταποκρίνονται στην ζήτηση των καταναλωτών για αγαθά 

και παράγονται με διαδικασίες που δεν βλάπτουν το περιβάλλον, την ανθρώπινη υγεία, την 

υγεία των φυτών, και την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων. 

g) Την διασφάλιση της ποιότητας της βιολογικής παραγωγής σε όλα τα στάδια της παραγωγής, 

μεταποίησης και διανομής των τροφίμων και των ζωοτροφών. 

h) Τον σωστό σχεδιασμό και διαχείριση των βιολογικών διαδικασιών, με βάση τα οικοσυστήματα 

και με την χρήση φυσικών πόρων που είναι ενδογενείς του συστήματος διαχείρισης, κλπ. 

 

Ειδικές αρχές που εφαρμόζονται στις αγροτικές δραστηριότητες είναι: 

a) Η διατήρηση και ενίσχυση της ζωής, της φυσικής γονιμότητας, της σταθερότητας, της υδατικής 

κατακράτησης και της βιοποικιλότητας του εδάφους, η αποτροπή και καταπολέμηση της 

απώλειας οργανικής ύλης, της υποβάθμισης και διάβρωσης του εδάφους, και της φροντίδας των 

φυτών πρωτίστως μέσω του φυσικού εδαφικού οικοσυστήματος. 

b) Ο περιορισμός της χρήσης μή ανανεώσιμων πόρων και στοιχείων ξένων προς το περιβάλλον στο 

ελάχιστο – αποκλεισμός της χρήσης γεωφαρμάκων και της εισαγωγής στο έδαφος συνθετικών 

χημικών. 

c) Η ανακύκλωση των απορριμμάτων και των υποπροϊόντων φυτικής και ζωικής προέλευσης.  

d) Η διατήρηση της υγείας των φυτών με μέτρα πρόληψης, ειδικά με την επιλογή των κατάλληλων 

ειδών, ποικιλιών και των ετερογενών στοιχείων που είναι ανθεκτικά στα παράσιτα και τις 

ασθένειες, την εναλλαγή καλλιεργειών, τις μηχανικές και φυσικές μεθόδους προστασίας με τους 

φυσικούς εχθρούς των παρασίτων. 
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e) Η χρήση σπόρων με υψηλό βαθμό γενετικής ποικιλίας, ανθεκτικότητας στις ασθένειες και 

μακροβιότητας. 

f) Η επιλογή των ποικιλιών των φυτών, υπολογίζοντας τις ιδιαιτερότητες των συγκεκριμένων 

βιολογικών συστημάτων παραγωγής, εστιάζοντας στις αγρονομικές επιδόσεις, την 

ανθεκτικότητα στις ασθένειες, την προσαρμογή στα τοπικά εδάφη και τις κλιματικές συνθήκες 

και με σεβασμό στα όρια που θέτει η φυσική διασταύρωση. 

g) Η χρήση βιολογικού φυτικού αναπαραγωγικού υλικού, όπως φυτικά αναπαραγωγικά υλικά από 

βιολογική ετερογενή προέλευση και από βιολογικές ποικιλίες κατάλληλες για την βιολογική 

παραγωγή. 

h) Η παραγωγή βιολογικών ποικιλιών μέσω των φυσικών αναπαραγωγικών δυνατοτήτων και 

εστίαση στον περιορισμό εντός των ορίων που θέτει η φυσική διασταύρωση, κλπ.  

 

Ειδικές αρχές που εφαρμόζονται στην μεταποίηση βιολογικών τροφίμων  

Η παραγωγή μεταποιημένων βιολογικών τροφίμων βασίζεται συγκεκριμένα στις παρακάτω ειδικές 

αρχές:  

a) Την παραγωγή βιολογικών τροφίμων από συστατικά βιολογικής καλλιέργειας. 

b) Τον περιορισμό της χρήσης διατροφικών πρόσθετων, μή βιολογικών συστατικών με κυρίως 

τεχνολογικές και αισθητηριακές λειτουργίες, και μικροθρεπτικών συστατικών και βοηθητικών 

υλικών επεξεργασίας, έτσι ώστε να χρησιμοποιούνται κατ’ ελάχιστο και μόνο σε περιπτώσεις 

ουσιαστικής τεχνολογικής ανάγκης, ή για ειδικούς θρεπτικούς σκοπούς. 

c) Τον αποκλεισμό των συστατικών και των μεθόδων επεξεργασίας που μπορεί να παραπλανούν 

όσον αφορά την πραγματική φύση του προϊόντος. 

d) Την επεξεργασία των βιολογικών τροφίμων με φροντίδα, κατά προτίμηση μέσα από βιολογικές, 

μηχανικές, και φυσικές μεθόδους. 

e) Τον αποκλεισμό των τροφίμων που περιέχουν ή αποτελούνται από κατασκευασμένα νανοϋλικά.  

 

Κανόνες παραγωγής 

Μόνο προϊόντα και συστατικά τα οποία έχουν εγκριθεί από τον Κανονισμό μπορούν να 
χρησιμοποιούνται στην βιολογική παραγωγή, δεδομένου ότι η χρήση τους στην συμβατική παραγωγή 
έχει επίσης εγκριθεί σύμφωνα με τις σχετικές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας και, κατά 
περίπτωση, σύμφωνα με τις εθνικές προβλέψεις που βασίζονται στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία.   

Τα παρακάτω προϊόντα και συστατικά που αναφέρονται στο Άρθρο 2(3) του Κανονισμού (ΕΕ) 1107/2009 
επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται στην βιολογική παραγωγή υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εγκριθεί 
από τον Κανονισμό 2018/848: 

(a) Αντιφυτοτοξικά, συνεργιστικά και βοηθητικά, ως συστατικά προϊόντων προστασίας των 
φυτών. 

(b) Πρόσθετα τα οποία αναμειγνύονται με προϊόντα προστασίας των φυτών.  

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R1107&qid=1660753565837&from=EL#d1e39-1-1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R0848&qid=1660758033463&from=EL
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Η χρήση προϊόντων και συστατικών στην βιολογική παραγωγή για σκοπούς άλλους από αυτούς που 
καλύπτονται από αυτόν τον Κανονισμό θα επιτρέπονται, υπό την προϋπόθεση πως η χρήση τους πληροί 
της αρχές που αναφέρονται στο Κεφάλαιο ΙΙ «Στόχοι και αρχές της βιολογικής παραγωγής». 

Η ακτινοβολία ιονισμού δεν πρέπει να χρησιμοποιείται στην επεξεργασία βιολογικών τροφίμων και 
ζωοτροφών, και στην επεξεργασία των πρωτογενών υλικών που χρησιμοποιούνται στα βιολογικά 
τρόφιμα και στις ζωοτροφές. 

Στην περίπτωση πολυετών καλλιεργειών στις οποίες απαιτείται μία περίοδος καλλιέργειας τουλάχιστον 
τριών ετών, μπορούν να χρησιμοποιηθούν διαφορετικές ποικιλίες που δεν μπορούν να διακριθούν 
εύκολα ή οι ίδιες ποικιλίες, υπό την προϋπόθεση πως η ελεγχόμενη παραγωγή εντάσσεται σε πλαίσιο 
σχεδίου μετατροπής, και υπό την προϋπόθεση πως η μετατροπή σε βιολογική παραγωγή του τελευταίου 
τμήματος της περιοχής που σχετίζεται με την ελεγχόμενη παραγωγή, ξεκινά το συντομότερο και θα 
ολοκληρωθεί το πολύ σε πέντε έτη. Σε αυτές τις περιπτώσεις:  

a) Ο καλλιεργητής ή ο επιχειρηματίας θα πρέπει να ενημερώσει την αρμόδια αρχή, ή όταν 

εφαρμόζεται, την ελεγκτική αρχή ή το ελεγκτικό σώμα, για την έναρξη της συγκομιδής καθενός 

από τα αναφερόμενα προϊόντα τουλάχιστον 48 ώρες πριν. 

b) Με την ολοκλήρωση της συγκομιδής, ο καλλιεργητής ή ο επιχειρηματίας θα πρέπει να 

ενημερώσει την αρμόδια αρχή, ή όταν εφαρμόζεται, την ελεγκτική αρχή ή το ελεγκτικό σώμα, 

για τις ακριβείς ποσότητες της σοδειάς από τις ελεγχόμενες περιοχές και για τα μέτρα που έλαβε 

για τον διαχωρισμό των προϊόντων. 

c) Το σχέδιο μετατροπής και τα μέτρα που λαμβάνονται για την διασφάλιση της 

αποτελεσματικότητας και του ακριβούς διαχωρισμού θα πρέπει να επικυρώνονται κάθε χρόνο 

από την αρμόδια αρχή, ή όταν εφαρμόζεται, την ελεγκτική αρχή ή το ελεγκτικό σώμα, μετά από 

την έναρξη εφαρμογής του σχεδίου μετατροπής. 

Όταν δεν εντάσσονται όλα τα τμήματα μιας καλλιεργητικής μονάδας στους κανόνες της βιολογικής 
παραγωγής, οι καλλιεργητές θα πρέπει:  

a) Να διατηρούν τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται για τα τμήματα βιολογικής ή σε μετάβαση 

προς βιολογική καλλιέργεια, ξεχωριστά από αυτά που χρησιμοποιούνται για τα τμήματα 

συμβατικής καλλιέργειας. 

b) Να διατηρούν τα προϊόντα που παράγονται από την βιολογική καλλιέργεια, την καλλιέργεια σε 

μετάβαση, και την συμβατική καλλιέργεια, ξεχωριστά.  

c) Να διατηρούν αξιόπιστες καταγραφές που να αποδεικνύουν τον αποτελεσματικό διαχωρισμό 

των παραγωγικών τμημάτων και των προϊόντων. 

Μετατροπή 

Η περίοδος της μετάβασης θα πρέπει να ξεκινά το συντομότερο από την στιγμή που ο καλλιεργητής ή ο 
επιχειρηματίας θα ενημερώσει για την ενέργεια τις αρμόδιες αρχές, σύμφωνα με το Άρθρο 34(1), στην 
χώρα μέλος στην οποία δραστηριοποιείται και στης οποίας το ελεγκτικό σύστημα υπάγεται η μονάδα 
παραγωγής. Τα προϊόντα που παράγονται κατά την μεταβατική περίοδο δεν θα σηματοδοτούνται ως 
βιολογικά προϊόντα ή ως υπό-μετατροπή προϊόντα. 

Καμία προηγούμενη περίοδος δεν μπορεί να αναγνωριστεί αναδρομικά ως μέρος της μεταβατικής 
περιόδου, εκτός από τις περιπτώσεις όπου:  
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a) Τα αγροτεμάχια του επιχειρηματία είχαν υπαχθεί σε μέτρα τα οποία ορίστηκαν από πρόγραμμα 

εναρμόνισης με τον Κανονισμό (ΕΕ) 1305/2013 με σκοπό την διασφάλιση πως δεν υπάρχουν 

προϊόντα ή συστατικά πέραν των εγκεκριμένων για χρήση στην βιολογική καλλιέργεια τα οποία 

χρησιμοποιήθηκαν σε αυτά τα αγροτεμάχια, ή 

b) Ο επιχειρηματίας μπορεί να παρέχει τεκμήρια πως τα αγροτεμάχια ήταν φυσικά ή αγροτικές 

εκτάσεις οι οποίες για μία περίοδο τουλάχιστον τριών ετών, δεν υπέστησαν κάποια επεξεργασία 

με προϊόντα ή συστατικά τα οποία δεν είναι εγκεκριμένα για χρήση στην βιολογική καλλιέργεια. 

Τα παραγόμενα προϊόντα κατά την μεταβατική περίοδο δεν θα σηματοδοτούνται ως βιολογικά προϊόντα 
ή ως προϊόντα υπό μετατροπή. Ωστόσο, τα παρακάτω προϊόντα τα οποία παράγονται κατά την 
μεταβατική περίοδο μπορούν να σημανθούν ως προϊόντα υπό μετατροπή: προϊόντα τροφίμων και 
ζωοτροφών φυτικής προέλευσης, υπό την προϋπόθεση πως τα προϊόντα περιέχουν μόνο ένα συστατικό 
αγροτικής παραγωγής, και υπό την προϋπόθεση πως η μεταβατική περίοδος έχει ξεκινήσει τουλάχιστον 
12 μήνες πριν από την συγκομιδή.  

 

Χρήση Γενετικά Τροποποιημένων Οργανισμών (ΓΤΟ) 

Οι ΓΤΟ, τα προϊόντα που παράγονται από ή με ΓΤΟ, δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται σε τρόφιμα ή 
ζωοτροφές, ή ως τρόφιμα, ζωοτροφές, βοηθήματα μεταποίησης, φυτοπροστασίας, λίπανσης, εδαφικής 
βελτίωσης, γονιμοποίησης, μικροοργανισμοί ή ζώα βιολογικής παραγωγής.  

Οι επιχειρηματίες μπορούν να υποθέτουν πως δεν έχουν χρησιμοποιηθεί ΓΤΟ ή προϊόντα προερχόμενα 
από ΓΤΟ για την παραγωγή των τροφίμων που προμηθεύονται όταν δεν υπάρχει η σχετική σήμανση 
επικολλημένη ή  παρεχόμενη, ή δεν συνοδεύονται από έγγραφο που να υποδεικνύει την περιεκτικότητα 
σε ΓΤΟ. Για αυτόν τον σκοπό, οι επιχειρηματίες που χρησιμοποιούν συμβατικά προϊόντα τα οποία 
προμηθεύονται από τρίτα μέρη θα πρέπει να απαιτούν από τον προμηθευτή να επιβεβαιώνει πως αυτά 
τα προϊόντα δεν παράγονται από ή με ΓΤΟ.  

 

Κανόνες φυτικής παραγωγής (Παράρτημα ΙΙ, Μέρος Ι του Κανονισμού)  

Οι βιολογικές καλλιέργειες, όπως οι καστανοκαλλιέργειες, θα πρέπει να παράγονται σε οργανικό 
έδαφος, ή σε οργανικό έδαφος ανάμεικτο ή λιπασμένο με υλικά και προϊόντα τα οποία επιτρέπονται για 
την βιολογική παραγωγή, σε σχέση με το υπόστρωμα και τις εδαφικές συνθήκες. Όλες οι τεχνικές φυτικής 
παραγωγής που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να αποτρέπουν ή να ελαχιστοποιούν κάθε συμβολή 
στην μόλυνση του περιβάλλοντος. 

Για να θεωρηθούν τα κάστανα και οι καστανοκαλλιέργειες βιολογικές, θα πρέπει να εφαρμόζονται οι 
κανόνες παραγωγής που προβλέπονται από τον Κανονισμό όσον αφορά τα αγροτεμάχια κατά την 
μεταβατική περίοδο τουλάχιστον δύο έτη πριν από την συγκομιδή των καστάνων. Στην περίπτωση 
επεξεργασίας με ένα προϊόν ή συστατικό το οποίο δεν είναι εγκεκριμένο για χρήση στην βιολογική 
παραγωγή, η αρμόδια υπηρεσία θα πρέπει να απαιτήσει μία νέα περίοδο μετατροπής. 

Αναπαραγωγικό υλικό 

Για την δημιουργία των καστανεώνων, μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο βιολογικά αναπαραγωγικά 
υλικά. Για να αποκτηθεί το αναπαραγωγικό βιολογικό υλικό του φυτού (μόσχευμα καστανιάς) το οποίο 
θα χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή προϊόντων πέραν του αναπαραγωγικού υλικού, το μητρικό φυτό, 
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και, κατά περίπτωση, άλλα φυτά που προορίζονται για την παραγωγή αναπαραγωγικού φυτικού υλικού, 
θα πρέπει να παράγονται σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό επί τουλάχιστον μία γενιά, ή στην 
περίπτωση των πολυετών φυτών όπως οι καστανιές, τουλάχιστον για μία γενιά κατά την διάρκεια δύο 
καλλιεργητικών περιόδων.  

Διαχείριση του εδάφους 

Στην βιολογική φυτική παραγωγή, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται τεχνικές επεξεργασίας και 
καλλιέργειας που διατηρούν ή αυξάνουν την οργανική ύλη του εδάφους, ενισχύουν την σταθερότητα 
και την βιοποικιλότητα, και αποτρέπουν την υποβάθμιση και την διάβρωσή του.  

Όταν η διατροφικές ανάγκες των φυτών δεν μπορούν να καλυφθούν από τις τεχνικές επεξεργασίας και 
καλλιέργειας θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο λιπάσματα και βελτιωτικά του εδάφους τα οποία 
έχουν εγκριθεί σύμφωνα με το Άρθρο 24 (Έγκριση προϊόντων και ουσιών για χρήση στην βιολογική 
παραγωγή), και μόνο στον βαθμό που είναι απαραίτητο. Οι επιχειρηματίες θα πρέπει να διατηρούν 
αρχεία καταγραφών από την χρήση αυτών των προϊόντων. Προετοιμασίες με χρήση μικροοργανισμών 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την βελτίωση της γενικής κατάστασης του εδάφους ή για την βελτίωση 
της παρουσίας θρεπτικών στοιχείων στο έδαφος και στην καλλιέργεια. 

Για την ενεργοποίηση της κομποστοποίησης, μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατάλληλες προετοιμασίες 
φυτικής προέλευσης ή μικροοργανισμοί. Λιπάσματα ορυκτού αζώτου δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται. 
Οι βιοδυναμικές προετοιμασίες επιτρέπονται.  

Διαχείριση παρασίτων και ζιζανίων 

Η αποτροπή των βλαβών από παράσιτα και ζιζάνια θα πρέπει να βασίζεται κυρίως στην προστασία μέσω 
των φυσικών εχθρών τους, την επιλογή των ειδών, των ποικιλιών και των ετερογενών υλικών, της 
καλλιεργητικές τεχνικές όπως η βιοαπολύμανση, μηχανικές και φυσικές μέθοδοι, και θερμικές 
διεργασίες όπως η έκθεση στον ήλιο, και,  στην περίπτωση σκεπασμένων καλλιεργειών, ρηχός ατμισμός 
του εδάφους μέχρι τα 10 εκατοστά. 

Όταν αυτά τα μέτρα δεν μπορούν να προστατεύσουν επαρκώς τα φυτά από τα παράσιτα ή από μία 
διαπιστωμένη απειλή για την καλλιέργεια, θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν μόνο προϊόντα και ουσίες 
εγκεκριμένα σύμφωνα με τα Άρθρα 9 και 24 για χρήση στην βιολογική παραγωγή, και μόνο στον βαθμό 
που είναι απαραίτητο. Οι επιχειρηματίες θα πρέπει να τηρούν αρχεία όπου θα καταγράφεται η 
αναγκαιότητα για την χρήση αυτών των προϊόντων.  

Οι επιχειρηματίες θα πρέπει να διατηρούν αρχεία με τις καταγραφές που αφορούν τα σχετικά 
αγροτεμάχια και το μέγεθος της παραγωγής.  

 

Συλλογή, συσκευασία, μεταφορά και αποθήκευση των προϊόντων  

Οι επιχειρηματίες μπορούν να συλλέγουν ταυτόχρονα προϊόντα βιολογικής, υπό μετάβαση, και 

συμβατικής καλλιέργειας μόνο εφόσον έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα για την αποτροπή πιθανής 

ανάμειξης μεταξύ τους, και για να διασφαλίσουν την αναγνώριση των βιολογικών και υπό μετάβαση 

προϊόντων. Ο επιχειρηματίας θα πρέπει να διατηρεί τις πληροφορίες που σχετίζονται με τις ημέρες και 

ώρες συλλογής, το σύστημα και τις ημερομηνίες και ώρες παραλαβής από τις ελεγκτικές αρχές. 
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Οι επιχειρηματίες θα πρέπει να διασφαλίζουν πως τα βιολογικά και υπό μετάβαση προϊόντα 

μεταφέρονται σε άλλες επιχειρήσεις ή μονάδες, συμπεριλαμβανομένων εμπόρων χονδρικής και 

λιανικής, μόνο σε κατάλληλες συσκευασίες, εμπορευματοκιβώτια και οχήματα κλειστά κατά τρόπο που 

να μην είναι εφικτή η αντικατάσταση των προϊόντων χωρίς την φθορά ή καταστροφή της σφραγίδας και 

διαθέτουν σήμανση που αναφέρει, με την επιφύλαξη τυχόν άλλων ενδείξεων που απαιτούνται από την 

νομοθεσία της ΕΕ, τα παρακάτω: 

a) Την επωνυμία και την διεύθυνση του επιχειρηματία και, στην περίπτωση που είναι διαφορετική, 

του ιδιοκτήτη ή του πωλητή του προϊόντος. 

b) Την ονομασία του προϊόντος ή μία περιγραφή των συνθετικών ζωοτροφών συνοδευόμενη από 

την αναφορά της βιολογικής παραγωγής. 

c) Την επωνυμία ή τον κωδικό της ελεγκτικής αρχής ή του φορέα ελέγχου στον οποίο υπόκεινται ο 

επιχειρηματίας. 

d) Κατά περίπτωση, τον κωδικό αναγνώρισης της παρτίδας σύμφωνα με το σύστημα 

κωδικοποίησης που έχει εγκριθεί από την ελεγκτική αρχή ή τον φορέα ελέγχου και το οποίο 

επιτρέπει την αντιστοίχιση της παρτίδας με τα αρχεία που αναφέρονται στο Άρθρο 34(5). 

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στα σημεία a) έως d) μπορούν επίσης να παρουσιάζονται σε 

συνοδευτικό έγγραφο, εφόσον ένα τέτοιο έγγραφο μπορεί να αντιστοιχηθεί έγκυρα με την συσκευασία, 

το εμπορευματοκιβώτιο ή το μεταφορικό όχημα του προϊόντος. Αυτό το συνοδευτικό έγγραφο θα πρέπει 

να περιλαμβάνει πληροφορίες για τον προμηθευτή ή τον μεταφορέα. 

Οι τοποθεσίες αποθήκευσης του προϊόντος θα πρέπει να διαχειρίζονται με τέτοιους τρόπους ώστε να 

αναγνωρίζεται έγκυρα η παρτίδα για την αποφυγή οποιασδήποτε ανάμιξης με προϊόντα ή ουσίες μή 

συμβατά με τους κανόνες της βιολογικής παραγωγής. Τα βιολογικά και υπό μετάβαση προϊόντα θα 

πρέπει να είναι ευκρινώς αναγνωρίσιμα σε κάθε περίσταση. 

Στις μονάδες παραγωγής βιολογικής και υπό μετάβαση καλλιέργειας ή κτηνοτροφίας δεν εισάγονται 

προϊόντα ή ουσίες πέρα από αυτά που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τα Άρθρα 9 (Γενικοί κανόνες 

παραγωγής) και 24 (Έγκριση προϊόντων και ουσιών για χρήση στην βιολογική παραγωγή).  

Στις περιπτώσεις όπου οι επιχειρηματίες διαχειρίζονται βιολογικά, υπό μετάβαση και συμβατικά 

προϊόντα σε οποιονδήποτε συνδυασμό και τα βιολογικά και υπό μετάβαση προϊόντα αποθηκεύονται σε 

εγκαταστάσεις στις οποίες αποθηκεύονται επίσης άλλα ήδη γεωργία ή κτηνοτροφίας, τότε:  

a) Τα βιολογικά ή υπό μετάβαση προϊόντα θα πρέπει να αποθηκεύονται ξεχωριστά από άλλα 

γεωργικά ή κτηνοτροφικά προϊόντα 

b) Θα πρέπει να λαμβάνεται κάθε μέτρο ώστε να διασφαλίζεται η ταυτοποίηση των αποστολών και 

η αποφυγή αναμείξεων ή ανταλλαγών μεταξύ βιολογικών, υπό μετάβαση και συμβατικών 

προϊόντων. 

c) Πριν από την αποθήκευση των βιολογικών ή υπό μετάβαση προϊόντων θα πρέπει να 

λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα καθαριότητας, και να έχει ελεγχθεί η αποτελεσματικότητά 

τους, και οι επιχειρηματίες θα πρέπει να κρατούν αρχεία για αυτές τις διαδικασίες.  
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Για τον σκοπό της αποθήκευσης στις εγκαταστάσεις χρησιμοποιούνται αποκλειστικά προϊόντα 

καθαρισμού τα οποία έχουν εγκριθεί σύμφωνα με το Άρθρο 24 για χρήση στην βιολογική παραγωγή. 

 

Σήμανση 

Για τους σκοπούς του παρόντος Κανονισμού, ένα προϊόν μπορεί να θεωρείται ότι φέρει τις ενδείξεις που 

ανταποκρίνονται στην βιολογική παραγωγή όταν στην ετικέτα του, παρουσιάζονται υλικά ή εμπορικά 

δεδομένα, όπως το προϊόν ή τα συστατικά που χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή του, κατά τρόπο 

που να ενημερώνει τον αγοραστή πως το προϊόν ή τα συστατικά του έχουν παραχθεί σύμφωνα με τον 

Κανονισμό. Συγκεκριμένα, οι όροι Bio ή Eco, μαζί ή χωριστά, μπορούν να χρησιμοποιούνται για την 

σήμανση και διαφήμιση προϊόντων των οποίων η παραγωγή γίνεται σύμφωνα με τον παρόντα 

Κανονισμό. 

Προϊόντα τα οποία έχουν παραχθεί κατά την περίοδο μετατροπής δεν θα σηματοδοτούνται ή 

διαφημίζονται ως βιολογικά ή ως υπό μετατροπή προϊόντα. 

Η ετικέτα των βιολογικών προϊόντων θα πρέπει να περιλαμβάνει:  

1) Τον κωδικό αριθμό της ελεγκτικής αρχής ή του ελεγκτικού σώματος στο οποίο υπάγεται ο 

επιχειρηματίας που διενήργησε την τελευταία παραγωγική ή μεταποιητική διαδικασία. 

2) Στην περίπτωση των προσυσκευασμένων τροφίμων (όπως τα παράγωγα των καστάνων), το 

λογότυπο βιολογικής καλλιέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Όταν χρησιμοποιείται το λογότυπο βιολογικής παραγωγής της ΕΕ, θα πρέπει να εμφανίζεται μία ένδειξη 

της τοποθεσίας στην οποία καλλιεργήθηκαν τα πρωτογενή υλικά από τα οποία συντίθεται το προϊόν, στο 

ίδιο σημείο με το λογότυπο και σε μία από τις παρακάτω μορφές, ανάλογα με την περίπτωση:  

a) «Γεωργικό προϊόν ΕΕ», όταν η γεωργική πρώτη ύλη έχει καλλιεργηθεί στην ΕΕ. 

b) «Γεωργικό προϊόν εκτός ΕΕ», όταν η γεωργική πρώτη ύλη έχει καλλιεργηθεί σε τρίτες χώρες. 

c) «Γεωργικό προϊόν εντός και εκτός ΕΕ», όταν ένα μέρος της γεωργικής πρώτης ύλης έχει 

καλλιεργηθεί στην ΕΕ και ένα μέρος σε τρίτη χώρα.  

Αυτές οι ενδείξεις πρέπει να παρουσιάζονται σε εμφανές σημείο, να είναι ευανάγνωστες και ανεξίτηλες. 

Οι λέξεις «EE» και «εκτός ΕΕ» δεν πρέπει να αναγράφονται με χρώμα, μέγεθος και στυλ γραμμάτων που 

να τα κάνει πιο έντονα από το όνομα του προϊόντος. 

 

Το λογότυπο βιολογικής παραγωγής της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

Το λογότυπο της βιολογικής παραγωγής της ΕΕ μπορεί να χρησιμοποιείται στις ετικέτες, τις παρουσιάσεις 

και την διαφήμιση των προϊόντων που συμμορφώνονται με τον Κανονισμό. 

Τα εθνικά και ιδιωτικά λογότυπα μπορούν επίσης να χρησιμοποιούνται στις ετικέτες, τις παρουσιάσεις 

και τις διαφημίσεις των προϊόντων που συμμορφώνονται με τον Κανονισμό. 
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Το λογότυπο περιλαμβάνει την υποχρεωτική ένδειξη του κωδικού της χώρας παραγωγής του προϊόντος, 

τον κωδικό του φορέα πιστοποίησης, καθώς και την προέλευση του γεωργικού προϊόντος (ή των 

περιεχομένων του εάν το προϊόν είναι σύνθετο) – είτε προέρχεται από την ΕΕ, είτε εκτός, ή τα συστατικά 

του παράγονται εντός και εκτός ΕΕ, όπως συμβαίνει συχνά για τα σύνθετα προϊόντα. 

Το λογότυπο της βιολογικής παραγωγής της ΕΕ πρέπει να ακολουθεί το πρότυπο όπως ορίζεται στο 

Παράρτημα V, καθώς και να συμμορφώνεται με τους κανόνες που ορίζονται σε αυτό το Παράρτημα. 

Το λογότυπο βιολογικής παραγωγής της ΕΕ πρέπει να συμμορφώνεται με το παρακάτω πρότυπο: 

● Το χρώμα αναφοράς στον κατάλογο Pantone είναι το Green Pantone No 376, και στην 

τετραχρωμία το πράσινο 50% Κυανό και 100% Κίτρινο. 

● Όταν δεν είναι εφικτή η έγχρωμη παρουσίαση εμφανίζεται ασπρόμαυρο.  

 

   

Το λογότυπο βιολογικών προϊόντων της ΕΕ θα πρέπει να έχει ύψος τουλάχιστον 9 χλστ. και πλάτος 

τουλάχιστον 13,5 χλστ. Η αναλογία ύψους-πλάτους είναι πάντα 1:1,5. Κατ’ εξαίρεση για πολύ μικρές 

συσκευασίες το ύψος μπορεί να μειωθεί στα 6 χλστ.  

 

Πιστοποίηση 

Το σύστημα πιστοποίησης καθορίζεται στο Άρθρο 34 του Κανονισμού.  

Πριν την τοποθέτηση οποιουδήποτε προϊόντος στην αγορά ως βιολογικού ή ως υπό μετάβαση, ή πριν 
την περίοδο μετάβασης, οι επιχειρηματίες και οι ομάδες επιχειρηματιών που παράγουν, προετοιμάζουν, 
διανέμουν ή αποθηκεύουν βιολογικά ή υπό μετάβαση προϊόντα, και οι οποίοι εισάγουν αντίστοιχα 
προϊόντα από τρίτη χώρα ή εξάγουν αντίστοιχα προϊόντα σε τρίτη χώρα, ή οι οποίοι τοποθετούν τέτοια 
προϊόντα στην αγορά, θα πρέπει να γνωστοποιούν την δραστηριότητά τους στις αρμόδιες αρχές και τους 
ελεγκτικούς μηχανισμούς της χώρας μέλους στην οποία υπόκεινται οι δραστηριότητες τους. 

Το σύστημα πιστοποίησης περιγράφεται στο Άρθρο 34 του Κανονισμού.  

Οι επιχειρηματίες που πωλούν προσυσκευασμένα βιολογικά προϊόντα κατευθείαν στον τελικό 
καταναλωτή ή χρήστη, θα πρέπει να εξαιρούνται από την υποχρέωση κοινοποίησης που αναφέρεται 
στην παράγραφο 1 του Άρθρου 34, καθώς και από την υποχρέωση να κατέχουν το πιστοποιητικό που 
αναφέρεται στο Άρθρο 35(2), υπό την προϋπόθεση πως δεν παράγουν, προετοιμάζουν, αποθηκεύουν 
πέρα από το σημείο πώλησης, ή εισάγουν αντίστοιχα προϊόντα από τρίτες χώρες, ή αναθέτουν 
αντίστοιχες εργασίες σε άλλη επιχείρηση. 
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Στην περίπτωση όπου οι επιχειρηματίες έχουν αναθέσει σε τρίτους τις δραστηριότητές τους με 
υπεργολαβία, τόσο οι επιχειρηματίες όσο και οι υπεργολάβοι που έχουν αναλάβει αυτές τις 
δραστηριότητες θα πρέπει να συμμορφώνονται με την παραπάνω παράγραφο. Εκτός εάν ο 
επιχειρηματίας έχει δηλώσει με ειδοποίηση πως παραμένει υπεύθυνος όσον αφορά την βιολογική 
παραγωγή και πως δεν έχει μεταφέρει την σχετική ευθύνη στον υπεργολάβο. Σε αυτήν την περίπτωση, 
η αρμόδια αρχή θα πρέπει να βεβαιώσει πως οι δραστηριότητες του υπεργολάβου συμμορφώνονται με 
τον Κανονισμό στο πλαίσιο των ελέγχων που διενεργεί στον επιχειρηματία ή στην ομάδα επιχειρήσεων 
που έχουν αναθέσει τις δραστηριότητές τους. 

Τα προϊόντα πρέπει να κατηγοριοποιούνται σύμφωνα με τις παρακάτω κατηγορίες:  

a) Μή μεταποιημένα φυτά και πρωτογενή προϊόντα φυτών, συμπεριλαμβανομένων των σπόρων 

και άλλων αναπαραγωγικών υλικών. 

b) Κοπάδια ζώων και μή μεταποιημένα ζωικά προϊόντα. 

c) Φύκια και μη μεταποιημένα προϊόντα υδατοκαλλιέργειας. 

d) Μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων προϊόντων υδατοκαλλιέργειας, για 

χρήση ως τροφίμων. 

e) Ζωοτροφές 

f) Κρασιά 

g) Άλλα προϊόντα που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι του Κανονισμού ή που δεν αναφέρονται στις 

προηγούμενες κατηγορίες.  

Οι χώρες μέλη μπορούν να εξαιρεθούν από την υποχρέωση έκδοσης πιστοποιητικού επιχειρήσεων που 

πωλούν μή συσκευασμένα βιολογικά προϊόντα πέρα από ζωοτροφές απευθείας σε τελικούς 

καταναλωτές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτοί οι επιχειρηματίες δεν παράγουν, μεταποιούν ή 

αποθηκεύουν πέρα από το σημείο πώλησης, ή εισάγουν αντίστοιχα προϊόντα από τρίτες χώρες, ή 

αναθέτουν αντίστοιχες εργασίες σε άλλη επιχείρηση, και με την προϋπόθεση πως: 

a) Αυτές οι πωλήσεις δεν υπερβαίνουν τα 5.000 χλγρ ετησίως. 

b) Αυτές οι πωλήσεις δεν εκπροσωπούν ετήσιο κύκλο εργασιών σε σχέση με τα βιολογικά προϊόντα 

που να υπερβαίνει τα 20.000 ευρώ. 

c) Το δυνητικό κόστος πιστοποίησης του επιχειρηματία υπερβαίνει το 2% του ετήσιου κύκλου 

εργασιών των μή συσκευασμένων βιολογικών προϊόντων τα οποία πωλούνται από τον ίδιο τον 

επιχειρηματία.  

Οι επίσημοι έλεγχοι για την βεβαίωση συμμόρφωσης με τον Κανονισμό πρέπει να διενεργούνται καθόλη 
την διάρκεια της διαδικασίας σε όλα τα στάδια της παραγωγής, μεταποίησης και διανομής με βάση την 
πιθανότητα της μή συμμόρφωσης η οποία θα πρέπει να προσδιορίζεται λαμβάνοντας υπόψη τα 
παρακάτω στοιχεία.  

● Το είδος, μέγεθος και η δομή του επιχειρηματία και της ομάδας των επιχειρήσεων. 
● Την διάρκεια κατά την οποία οι επιχειρηματίες και οι ομάδες επιχειρηματιών 

δραστηριοποιούνται στην παραγωγή, μεταποίηση και διανομή βιολογικών προϊόντων. 
● Τα αποτελέσματα των ελέγχων που διενεργήθηκαν σύμφωνα με το παρόν Άρθρο. 
● Την χρονική στιγμή που διενεργήθηκαν οι δραστηριότητες. 
● Τις κατηγορίες προϊόντων. 
● Το είδος, την ποσότητα και την αξία των προϊόντων και της εξέλιξής τους στο μέλλον. 
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●  Την πιθανότητα ανάμειξης προϊόντων ή επιμόλυνσης από μή εγκεκριμένα προϊόντα ή ουσίες. 
● Την εφαρμογή παρεκκλίσεων ή εξαιρέσεων στους κανόνες από τους επιχειρηματίες ή τις ομάδες 

επιχειρήσεων. 
● Τα κρίσιμα σημεία μή συμμόρφωσης και η πιθανότητα της μή συμμόρφωσης σε κάθε στάδιο 

παραγωγής, μεταποίησης και διανομής. 
● Τις υπεργολαβικές δραστηριότητες.  

 
Σε κάθε περίπτωση, όλοι οι επιχειρηματίες και οι ομάδες επιχειρήσεων υπόκεινται σε βεβαίωση 
συμμόρφωσης τουλάχιστον μια φορά τον χρόνο. Η βεβαίωση συμμόρφωσης θα πρέπει να περιλαμβάνει 
επί τόπου επιθεώρηση, εκτός από τις περιπτώσεις όπου οι παραπάνω συνθήκες έχουν καλυφθεί:  

a) Οι προηγούμενοι έλεγχοι του επιχειρηματία ή της ομάδας επιχειρηματιών τους οποίους αφορά 

δεν απέδωσαν ευρήματα μή συμμόρφωσης που να αφορούν την ακεραιότητα των βιολογικών ή 

υπό μετάβαση προϊόντων επί τουλάχιστον τρία συναπτά έτη. 

b) Ο επιχειρηματίας ή η ομάδα επιχειρήσεων τους οποίους αφορά έχουν αξιολογηθεί στην βάση 

των στοιχείων που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος Άρθρου παρουσιάζοντας 

μικρή πιθανότητα μή συμμόρφωσης. 

Σε αυτή την περίπτωση, η περίοδος μεταξύ δύο επί τόπου επιθεωρήσεων δεν θα πρέπει να υπερβαίνει 

τους 24 μήνες.  

Οι επίσημοι έλεγχοι που διενεργούνται για την βεβαίωση συμμόρφωσης με τον Κανονισμό θα πρέπει:  

● Να διενεργούνται σύμφωνα με το Άρθρο 9(4) του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/625 διασφαλίζοντας 
ταυτόχρονα πως ένα ελάχιστο ποσοστό όλων των επίσημων ελέγχων των επιχειρηματιών 
υλοποιούνται χωρίς πρότερη ενημέρωση. 

● Να διασφαλίζουν πως διενεργείται ένα κατ’ ελάχιστον προσοστό επιπρόσθετων ελέγχων. 
● Να διενεργούνται με την λήψη ελάχιστου αριθμού δειγμάτων τα οποία λαμβάνονται σύμφωνα 

με το στοιχείο h) του Άρθρου 14 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/625. 
● Να διασφαλίζει πως ένας ελάχιστος αριθμός επιχειρηματιών οι οποίοι είναι μέλη της ομάδας 

επιχειρηματιών ελέγχονται για να επιβεβαιωθεί η συμμόρφωσή τους. 
 

Η απόδοση ή ανανέωση του πιστοποιητικού θα πρέπει να βασίζεται στα αποτελέσματα των ελέγχων 
συμμόρφωσης. Τα έγγραφα που θα προέλθουν από κάθε επίσημο έλεγχο που διενεργήθηκε για την 
βεβαίωση συμμόρφωσης στον Κανονισμό θα πρέπει να συνυπογράφονται από τον επιχειρηματία ή την 
ομάδα επιχειρήσεων ως επιβεβαίωση της παραλαβής αυτής της καταγραφής. 

Προσθέτως στις υποχρεώσεις που παρουσιάζονται στο Άρθρο 15 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/625 , οι 
επιχειρηματίες και οι ομάδες επιχειρήσεων θα πρέπει: 

 

a) Να διατηρούν αρχεία που να επιδεικνύουν την συμμόρφωσή τους με τον Κανονισμό.  

b) Να κάνουν όλες τις δηλώσεις και ανακοινώσεις που είναι απαραίτητες για τους επίσημους 

ελέγχους. 

c) Να λαμβάνουν τα σχετικά πρακτικά μέτρα που εξασφαλίζουν την συμμόρφωση με τον 

Κανονισμό. 

d) Να παρέχουν, σε μορφή δήλωσης που πρέπει να υπογράφεται και να επικαιροποιείται όταν είναι 

αναγκαίο: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R0625&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R0625&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R0625&from=EL
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1. Την πλήρη περιγραφή των μονάδων παραγωγής βιολογικών προϊόντων ή υπό μετάβαση, 

και των δραστηριοτήτων που διενεργούνται σύμφωνα με τον Κανονισμό. 

2. Τα σχετικά πρακτικά μέτρα που θα ληφθούν για την εξασφάλιση της συμμόρφωσης με 

τον Κανονισμό.   

Το πιστοποιητικό 

Οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να παρέχουν ένα πιστοποιητικό σε κάθε επιχειρηματία που έχει 
ενημερώσει για την δραστηριότητά του σύμφωνα με το Άρθρο 34 και έχει συμμορφωθεί με τον 
Κανονισμό. Το πιστοποιητικό θα πρέπει: 

● Να εκδίδεται σε ηλεκτρονική μορφή όποτε είναι δυνατόν. 
● Να επιτρέπει τουλάχιστον την ταυτοποίηση του επιχειρηματία συμπεριλαμβάνοντας έναν 

κατάλογο μελών (εάν υπάρχει), την κατηγορία των προϊόντων που καλύπτει και την διάρκεια 
ισχύος. 

● Να πιστοποιεί πως η αναφερόμενη δραστηριότητα συμμορφώνεται με τον Κανονισμό. 
● Να εκδίδεται σύμφωνα με το πρότυπο που παρουσιάζεται στο Παράρτημα VI. 

 
O επιχειρηματίας δεν θα πρέπει να τοποθετήσει προϊόντα στην αγορά ως βιολογικά ή υπό μετατροπή 
εκτός εάν διαθέτουν ήδη σχετική πιστοποίηση. 

Τα μέλη μιας ομάδας επιχειρηματιών δεν θα πρέπει να λαμβάνουν ατομικό πιστοποιητικό για 
οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες καλύπτονται από αυτό για την ομάδα επιχειρηματιών στην οποία 
ανήκει. 

Οι επιχειρηματίες θα πρέπει να επαληθεύουν τα πιστοποιητικά των προμηθευτών τους. 

Οι χώρες μέλη μπορούν να εξαιρεθούν από την υποχρέωση έκδοσης πιστοποιητικού υπό την 

προϋπόθεση ότι αυτοί οι επιχειρηματίες δεν παράγουν, μεταποιούν ή αποθηκεύουν πέρα από το σημείο 

πώλησης, ή εισάγουν αντίστοιχα προϊόντα από τρίτες χώρες, ή αναθέτουν αντίστοιχες εργασίες σε άλλη 

επιχείρηση, και με την προϋπόθεση πως: 

● Αυτές οι πωλήσεις δεν υπερβαίνουν τα 5.000 χλγρ ετησίως. 

● Αυτές οι πωλήσεις δεν εκπροσωπούν ετήσιο κύκλο εργασιών σε σχέση με τα βιολογικά προϊόντα 

που να υπερβαίνει τα 20.000 ευρώ. 

● Το δυνητικό κόστος πιστοποίησης του επιχειρηματία υπερβαίνει το 2% του ετήσιου κύκλου 

εργασιών των μή συσκευασμένων βιολογικών προϊόντων τα οποία πωλούνται από τον ίδιο τον 

επιχειρηματία.  

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI του Κανονισμού 

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ 

Πιστοποιητικό σύμφωνα με το Άρθρο 35(1) του Κανονισμού 2018/848 για την βιολογική παραγωγή και 
την σήμανση των βιολογικών προϊόντων.  

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R0848&qid=1660758033463&from=EL


  

 

Page 20 of 35 
 

 



  

 

Page 21 of 35 
 

 
 



  

 

Page 22 of 35 
 

Πηγή: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R0848&qid=1660758033463&from=EL#d1e35-91-1 

 

3. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2020/464 
 

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2020/464 της 26ης Μαρτίου 2020 για την θέσπιση ορισμένων 

κανόνων για την εφαρμογή του Κανονισμού 2018/848 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου όσον αφορά τα έγγραφα που απαιτούνται για την αναδρομική αναγνώριση των 

περιόδων μετάβασης στην βιολογική καλλιέργεια και τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται 

από τις χώρες μέλη.  

 

Το κυρίως περιεχόμενο του Κανονισμού αναφέρεται:  

● Στα έγγραφα που πρέπει να προσκομίζονται για την αναγνώριση προγενέστερων περιόδων 

μετάβασης στην βιολογική παραγωγή. 

● Στους κανόνες ζωικής παραγωγής και ιχθυοκαλλιέργειας, μεταποιημένων τροφίμων και 

ζωοτροφών με τις σχετικές προβλέψεις για την μετατροπή. 

● Στις πληροφορίες που πρέπει να διαβιβάζονται από τις χώρες της ΕΕ όσον αφορά την 

διαθεσιμότητα στην αγορά αναπαραγωγικού υλικού, βιολογικών και υπό μετάβαση, φυτών, 

και νεαρών ζώων βιολογικής κτηνοτροφίας και ιχθυοκαλλιέργειας.  

 

Μετατροπή: Τα έγγραφα που πρέπει να προσκομίζονται με σκοπό την αναδρομική 
αναγνώριση μιας προηγούμενης περίοδο.  

Σύμφωνα με το Άρθρο 10 του Κανονισμού 2018/848 – δεν πρέπει να αναγνωρίζεται αναδρομικά 
προγενέστερη περίοδος ως μέρος της περιόδου μετάβασης, εκτός:  

a) Αν τα αγροτεμάχια του επιχειρηματία υπόκεινται σε μέτρα που καθορίστηκαν σε πρόγραμμα 
που εφαρμόστηκε σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 1305/2013 με σκοπό την διασφάλιση πως 
μόνο τα εγκεκριμένα προϊόντα και ουσίες για χρήση στην βιολογική παραγωγή 
χρησιμοποιήθηκαν σε αυτά τα αγροτεμάχια. 

b) Αν ο επιχειρηματίας μπορεί να αποδείξει πως τα αγροτεμάχια ήταν φυσικές ή αγροτικές περιοχές 
οι οποίες, για τουλάχιστον τρία έτη, δεν υπέστησαν επεξεργασία με προϊόντα ή ουσίες που δεν 
είναι εγκεκριμένα για χρήση στην βιολογική παραγωγή. 

 

Για την υποσημείωση (a) – ο επιχειρηματίας θα πρέπει να υποβάλει στις αρμόδιες αρχές τα επίσημα 
έγγραφα από τις αρμόδιες αρχές τα οποία να τεκμηριώνουν πως τα αγροτεμάχια για τα οποία η 
αναδρομική αναγνώριση προηγούμενης περιόδου που διερευνάται είχαν υποβληθεί σε μέτρα που 
καθορίστηκαν από ένα πρόγραμμα που εφαρμόστηκε σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 1305/2013 και 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R0848&qid=1660758033463&from=EL%23d1e35-91-1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R0848&qid=1660758033463&from=EL%23d1e35-91-1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R0848&qid=1660758033463&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R0848&qid=1660758033463&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2013/1305/oj


  

 

Page 23 of 35 
 

πως σε αυτά τα αγροτεμάχια δεν χρησιμοποιήθηκαν προϊόντα και ουσίες πέρα από τα εγκεκριμένα για 
χρήση στην βιολογική παραγωγή. 

Για την υποσημείωση (b) – ο επιχειρηματίας θα πρέπει να υποβάλει στις αρμόδιες αρχές τα παρακάτω 
έγγραφα υπό την προϋπόθεση πως τα αγροτεμάχια ήταν φυσικά ή αγροτικές περιοχές τα οποία, για 
περίοδο τουλάχιστον τριών ετών, δεν υπέστησαν επεξεργασία με προϊόντα και ουσίες που δεν είναι 
εγκεκριμένα για χρήση στην βιολογική παραγωγή σύμφωνα με τον Κανονισμό 2018/848: 

● Χάρτες που προσδιορίζουν με σαφήνεια κάθε αγροτεμάχιο το οποίο αφορά το αίτημα για 
αναδρομική αναγνώριση, και πληροφορίες για την συνολική επιφάνεια αυτών των 
αγροτεμαχίων. 

● Λεπτομερή ανάλυση των κινδύνων, που διενεργείται από την ελεγκτική αρχή και αξιολογεί εάν 
κάποιο από τα αγροτεμάχια που αφορά το αίτημα έχει υποστεί επεξεργασία, τουλάχιστον κατά 
τα τρία τελευταία έτη, με προϊόντα και ουσίες τα οποία δεν είναι εγκεκριμένα από τις αρμόδιες 
αρχές για χρήση στην βιολογική παραγωγή. 

● Αποτελέσματα εργαστηριακών αναλύσεων από διαπιστευμένα εργαστήρια δειγμάτων εδάφους 
και φυτών που δειγμάτισαν οι ελεγκτικές αρχές και φορείς από κάθε ένα από τα αγροτεμάχια τα 
οποία φέρουν τον κίνδυνο να έχουν μολυνθεί από την χρήση προϊόντων και ουσιών τα οποία δεν 
είναι εγκεκριμένα για χρήση στην βιολογική παραγωγή σύμφωνα με την λεπτομερή ανάλυση 
κινδύνου που προηγήθηκε. 

● Έκθεση της επιθεώρησης από τις ελεγκτικές αρχές και φορείς μετά από την επί τόπου 
επιθεώρηση της επιχείρησης με σκοπό την επικύρωση της συνέπειας των πληροφοριών που 
συλλέγονται για τα αγροτεμάχια που περιλαμβάνονται στο αίτημα. 

● Οποιοδήποτε άλλο έγγραφο το οποίο κρίνεται απαραίτητο από την αρχή ελέγχου. 
● Τελική έγγραφη δήλωση της ελεγκτικής αρχής ή φορέα η οποία να προσδιορίζει εάν η 

αναδρομική αναγνώριση μιας προηγούμενης περιόδου ως μέρος της περιόδου μετατροπής είναι 
δικαιολογημένη, και η οποία να προσδιορίζει την έναρξη της περιόδου η οποία λογίζεται ως 
βιολογική για κάθε ένα από τα αγροτεμάχια που αφορά το αίτημα, καθώς και την συνολική 
επιφάνεια των αγροτεμαχίων τα οποία επωφελούνται από μία αναδρομική αναγνώριση της 
περιόδου μετατροπής.  

 

 

Εγκεκριμένες τεχνικές για την επεξεργασία τροφίμων 

Εγκεκριμένες τεχνικές για την επεξεργασία τροφίμων βιολογικής παραγωγής είναι μόνο αυτές που 
συμμορφώνονται με τις αρχές που ορίζονται στο Κεφάλαιο ΙΙ του Κανονισμού 2018/848, και ειδικά αυτές 
οι συγκεκριμένες σχετικές αρχές που αναφέρονται στην επεξεργασία βιολογικών τροφίμων όπως 
ορίζονται στο Άρθρο 7, με τους σχετικούς κανόνες του Κεφαλαίου ΙΙΙ αυτού του Κανονισμού και με τους 
λεπτομερείς κανόνες για την παραγωγή όπως ορίζονται στο Μέρος IV του Παραρτήματος ΙΙ του εν λόγω 
Κανονισμού.  

Οι τεχνικές ανταλλαγής ιόντων και απορρόφησης ρητίνης εγκρίνονται για την παραγωγή βιολογικών 
πρώτων υλών. 

 
Πηγή: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0464&from=EN  
  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R0848&qid=1660758033463&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R0848&qid=1660758033463&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0464&from=EN
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4. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2021/1165 
Ο Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2021/1165 της Επιτροπής της 15ης Ιουλίου 2021 για την έγκριση 
συγκεκριμένων προϊόντων και ουσιών για χρήση στην βιολογική παραγωγή και την κατάρτιση των 
καταλόγων τους (κείμενο που αφορά τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο). 
 
Κύριο περιεχόμενο: 

● Όροι για την έγκριση χρήσης προϊόντων και ουσιών στην βιολογική παραγωγή. 
● Διαδικασία χορήγησης ειδικής εξουσιοδότησης χρήσης προϊόντων και ουσιών σε συγκεκριμένες 

περιοχές τρίτων χωρών. 
● Μεταβατικά μέτρα για τον καθαρισμό και απολύμανση από προϊόντα και μή βιολογικά γεωργικά 

συστατικά που αναφέρονται στα Παραρτήματα του Κανονισμού (ΕΕ) 889/2008. 
● Μεταβατική περίοδος έως την 31η Δεκεμβρίου 2022 για την επικύρωση των δικαιολογητικών 

σύμφωνα με το Άρθρο 68 του Κανονισμού (ΕΕ) 889/2008. 
 

 

Οι δραστικές ουσίες στα προϊόντα φυτοπροστασίας 

Για τους σκοπούς του στοιχείου α) του Άρθρου 24(1) του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/848, μόνο οι δραστικές 

ουσίες που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι αυτού του Κανονισμού μπορούν να περιέχονται σε προϊόντα 

φυτοπροστασίας που χρησιμοποιούνται στην βιολογική παραγωγή όπως ορίζεται στο ίδιο Παράρτημα, 

υπό την προϋπόθεση πως αυτά τα φυτοπροστατευτικά: 

(a) Έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου  

(b) Χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τους όρους χρήσης όπως ορίζονται από τις εγκρίσεις των 

προϊόντων που τα περιέχουν, οι οποίες χορηγούνται από τις χώρες μέλη. 

(c) Χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τους όρους χρήσης όπως ορίζονται στο Παράρτημα του 

Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 540/2011 της Επιτροπής.   

Ο πλήρης κατάλογος των κατάλληλων δραστικών προϊόντων φυτοπροστασίας παρουσιάζεται στο 

Παράρτημα I του παρόντος Κανονισμού, Δραστικές ουσίες που περιέχονται σε φυτοπροστατευτικά 

προϊόντα που έχουν εγκριθεί για χρήση στη βιολογική παραγωγή όπως αναφέρονται στο άρθρο 24 

παράγραφος 1 στοιχείο α) του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/848. 

 
Λιπάσματα, βελτιωτικά εδάφους και θρεπτικά στοιχεία 

Για τους σκοπούς του στοιχείου β) του Άρθρου 24(1) του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/848, μόνο τα προϊόντα 

και οι ουσίες που αναφέρονται στο Παράρτημα II αυτού του Κανονισμού μπορούν να χρησιμοποιούνται 

στην βιολογική παραγωγή ως λιπάσματα, βελτιωτικά εδάφους και θρεπτικά στοιχεία για την διατροφή 

των φυτών, την βελτίωση και εμπλουτισμό της γης, για την καλλιέργεια φυκών ή για το περιβάλλον 

υδατοκαλλιέργειας, υπό την προϋπόθεση πως συμμορφώνονται με τις σχετικές προβλέψεις της 

νομοθεσίας της ΕΕ, συγκεκριμένα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2003/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου, τα σχετικά Άρθρα που αντιστοιχούν από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/2019 του 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R0848&qid=1660758033463&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R1107&qid=1660753565837&from=EL#d1e39-1-1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32011R0540
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R1165&from=EL#d1e32-21-1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R0848&qid=1660758033463&from=EL
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Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τον Κανονισμό (ΕΕ) 1069/2008 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και τον Κανονισμό 142/2011 της Επιτροπής, και, όταν εφαρμόζεται, 

σύμφωνα με τις εθνικές προβλέψεις που βασίζονται στην νομοθεσία της ΕΕ. 

Ο πλήρης κατάλογος των κατάλληλων λιπασμάτων, βελτιωτικών εδάφους και θρεπτικών στοιχείων 

παρουσιάζεται στο Παράρτημα ΙΙ του παρόντος Κανονισμού, «Εγκεκριμένα λιπάσματα, βελτιωτικά 

εδάφους και θρεπτικά συστατικά που αναφέρονται στο άρθρο 24 παράγραφος 1 στοιχείο β) του 

κανονισμού (ΕΕ) 2018/848». 

 

Προϊόντα καθαρισμού και απολύμανσης 

Για τους σκοπούς του στοιχείου στ) του Άρθρου 24(1) του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/848, μόνο τα προϊόντα 

που αναφέρονται στο Μέρος Β του Παραρτήματος IV του παρόντος Κανονισμού, μπορούν να 

χρησιμοποιούνται για τον καθαρισμό και την απολύμανση των κτηρίων και εγκαταστάσεων που 

χρησιμοποιούνται για την φυτική παραγωγή, συμπεριλαμβανομένων των αποθηκευτικών χώρων μιας 

αγροτικής δομής, υπό την προϋπόθεση πως αυτά τα προϊόντα συμμορφώνονται με τις προβλέψεις της 

νομοθεσίας της ΕΕ, και ειδικά με τον Κανονισμό (ΕΕ) 648/2004 και τον Κανονισμό (ΕΕ)) 528/2012 όταν 

αντιστοιχεί, σύμφωνα με τις εθνικές προβλέψεις που βασίζονται στην νομοθεσία της ΕΕ. 

Για τους σκοπούς του στοιχείου ζ) του Άρθρου 24(1) του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/848, μόνο τα προϊόντα 

που αναφέρονται στο Μέρος Γ του Παραρτήματος IV του παρόντος Κανονισμού μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για τον καθαρισμό και την απολύμανση των εγκαταστάσεων επεξεργασίας και 

αποθήκευσης, υπό την προϋπόθεση πως αυτά τα προϊόντα συμμορφώνονται με τις προβλέψεις της 

νομοθεσίας της ΕΕ, και ειδικά με τον Κανονισμό (ΕΕ) 648/2004 και τον Κανονισμό 528/2012 και, όταν 

αντιστοιχεί, σύμφωνα με τις εθνικές προβλέψεις που βασίζονται στην νομοθεσία της ΕΕ. 

Σε αναμονή της ένταξής τους στα Μέρη Α, Β, Γ του Παραρτήματος IV του παρόντος Κανονισμού, τα 

προϊόντα για τον καθαρισμό και την απολύμανση που αναφέρονται στα στοιχεία ε), στ) και ζ) του Άρθρου 

24(1) του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/848 τα οποία εγκρίθηκαν για χρήση στην βιολογική παραγωγή από τον 

Κανονισμό (ΕΕ) 834/2007 ή από εθνική νομοθεσία πριν από την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/848 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν εάν συμμορφώνονται με τις σχετικής προβλέψεις την νομοθεσίας της ΕΕ, 

και ειδικά με τον Κανονισμό (ΕΕ) 648/2004 και τον Κανονισμό (ΕΕ)528/2012 και, όταν αντιστοιχεί, 

σύμφωνα με τις εθνικές προβλέψεις που βασίζονται στην νομοθεσία της ΕΕ.   

Ο πλήρης κατάλογος των κατάλληλων προϊόντων για καθαρισμό και απολύμανση παρέχεται στο 

Παράρτημα IV του παρόντος Κανονισμού, «Εγκεκριμένα προϊόντα καθαρισμού και απολύμανσης που 

αναφέρονται στο Άρθρο 24 Παράγραφος 1 Στοιχεία ε), στ) και ζ) του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/848». 

 

Πρόσθετα τροφίμων και βοηθήματα επεξεργασίας  

Για τους σκοπούς του στοιχείου α) του Άρθρου 24(2) του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/848, μόνο τα προϊόντα 

και οι ουσίες που αναφέρονται στο Μέρος Α του Παραρτήματος V του παρόντος κανονισμού, μπορούν 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R1165&from=EL#d1e32-25-1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R0848&qid=1660758033463&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32004R0648
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32012R0528
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R0848&qid=1660758033463&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R0848&qid=1660758033463&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R0848&qid=1660758033463&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R1165&from=EL#d1e32-37-1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R0848&qid=1660758033463&from=EL
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να χρησιμοποιούνται ως πρόσθετα τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων των ενζύμων που 

χρησιμοποιούνται ως πρόσθετα τροφίμων, και τα βοηθήματα επεξεργασίας στην μεταποίηση 

βιολογικών τροφίμων, υπό την προϋπόθεση πως η χρήση τους γίνεται σύμφωνα με τις σχετικές 

προβλέψεις της νομοθεσίας της ΕΕ, και ειδικά του Κανονισμού (ΕΕ) 1333/2008 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και, όταν αντιστοιχεί, σύμφωνα με τις εθνικές προβλέψεις που 

βασίζονται στην νομοθεσία της ΕΕ. 

Ο πλήρης κατάλογος των εγκεκριμένων προσθέτων τροφίμων και βοηθημάτων επεξεργασίας παρέχεται 

στο Παράρτημα V του παρόντος Κανονισμού, «Εγκεκριμένα πρόσθετα τροφίμων και τεχνολογικά 

βοηθήματα που αναφέρονται στο άρθρο 24 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) 

2018/848».   

Πηγή: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1165&from=EN  

 

5. Περιγραφή της μετατροπής και της διαδικασίας πιστοποίησης  
 

Πώς να μεταβείτε από την συμβατική στην βιολογική καλλιέργεια;  

Η διαδικασία μετάβασης από την συμβατική καλλιέργεια στην βιολογική διαρκεί αρκετά χρόνια. 
Περιλαμβάνει τρεις συντελεστές, τον παραγωγό, έναν φορέα ελέγχου και έναν φορέα πιστοποίησης. Στις 
επόμενες λίγες γραμμές μπορείτε να γνωρίσετε να βήματα που συνθέτουν την διαδικασία μετατροπής:  

 

Πρώτο βήμα: Επιλογή του φορέα ελέγχου και καθορισμός καταληκτικών ημερομηνιών 

Ο αγρότης επιλέγει έναν ελεγκτικό φορέα. Στην συνέχεια υπάρχει επικοινωνία και ανταλλαγή 
πληροφοριών συμπεριλαμβανομένης της διαπραγμάτευσης των τιμών, της τοποθεσίας, των επιδιώξεων 
του αγρότη, κλπ. 

Πλησιάζοντας στην συμφωνία, τα δύο μέρη συνάπτουν μία σύμβαση, γίνεται η πληρωμή και ο αγρότης 
ξεκινά την διαδικασία μετατροπής. Κατά την περίοδο της μετάβασης, τα προϊόντα δεν μπορούν να 
πωλούνται ως βιολογικά προϊόντα. Ωστόσο, μόνο τα παρακάτω προϊόντα που παράγονται κατά την 
περίοδο της μετάβασης μπορούν να αναφέρονται ως προϊόντα υπό διαδικασία μετατροπής: 

a) Αναπαραγωγικό υλικό των φυτών, υπό την προϋπόθεση πως η διαδικασία μετατροπής ξεκίνησε 
το λιγότερο 12 μήνες νωρίτερα. 

b) Τρόφιμα και ζωοτροφές φυτικής προέλευσης, υπό την προϋπόθεση πως τα προϊόντα περιέχουν 
μόνο ένα συστατικό αγροτικής προέλευσης, και υπό την προϋπόθεση πως η διαδικασία 
μετατροπής έχει ξεκινήσει τουλάχιστον 12 μήνες πριν από την συγκομιδή. 

Η διάρκεια της περιόδου μετάβασης εξαρτάται από την εκάστοτε καλλιέργεια. Σύμφωνα με τον 
Κανονισμό (ΕΕ) 2018/848 μία περίοδος μετατροπής ξεκινά τουλάχιστον δύο χρόνια πριν από την σπορά, 
για την περίπτωση των ετήσιων ή πολυετών ζωοτροφικών καλλιεργειών, τουλάχιστον δύο έτη προτού 
γίνει χρήση ως βιολογικής ζωοτροφής. Στην περίπτωση των πολυετών καλλιεργειών που δεν 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX%3A32008R1333
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R1165&from=EL#d1e32-38-1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1165&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R0848&qid=1660758033463&from=EL
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προορίζονται για ζωοτροφές, τουλάχιστον τρία έτη πριν από την πρώτη συγκομιδή που θα χαρακτηριστεί 
βιολογική. 

Κατά την διάρκεια της μεταβατικής περιόδου, θα πρέπει να διενεργούνται επιθεωρήσεις τουλάχιστον 
μία φορά τον χρόνο. Μπορούν επίσης να λαμβάνονται δείγματα εδάφους ή φυτικών ιστών με την 
συγκατάθεση του αγρότη και του ελεγκτή. Στόχος είναι να παρακολουθούνται οι ροές εισερχόμενων και 
εξερχόμενων πρωτογενών υλικών και των προϊόντων που προέρχονται από την φάρμα.  

 

Δεύτερο βήμα: Διαχωρισμός ελέγχου και πιστοποίησης  

Ο έλεγχος της παραγωγής διενεργείται από φορείς εγγεγραμμένους στο Υπουργείο Αγροτικής 
Παραγωγής και Τροφίμων. Μπορούν να είναι τοπικοί ή διεθνείς φορείς. Ωστόσο, προκειμένου να είναι 
σε θέση να εκπληρώσουν τον ρόλο τους, θα πρέπει να είναι πιστοποιημένοι από το Υπουργείο, 
καταχωρισμένοι στο μητρώο και να διαθέτουν σύμβαση συνεργασίας με ένα εργαστήριο. 

Οι φορείς που διενεργούν τους ελέγχους δεν εμπλέκονται στην διαδικασία πιστοποίησης ώστε να μην 
υπάρχει επιρροή.  

Σε αυτό το στάδιο, ολοκληρώνεται η έκθεση της επιθεώρησης. Συντάσσεται από έναν επί τόπου 
επιθεωρητή ο οποίος ελέγχει την πραγματική κατάσταση της φάρμας και καταγράφει τα δεδομένα. Αυτό 
γίνεται για να παρακολουθούνται οι ροές εισερχόμενων και εξερχόμενων πρωτογενών υλικών και των 
προϊόντων που προέρχονται από την φάρμα. 

Τα βιολογικά αγροτεμάχια θα πρέπει να είναι διαχωρισμένα από τα συμβατικά με ενδιάμεση έκταση. 
Κατά την παραγωγή και την αποθήκευση τοποθετείται κατάλληλη σήμανση προκειμένου να 
διαχωρίζονται τα βιολογικά από τα συμβατικά προϊόντα.  

Η ροή των προϊόντων υπολογίζεται και περιγράφεται, από την συγκομιδή μέχρι την πώληση. Όταν 
εντοπίζονται αποκλίσεις, ο επιθεωρητής θα πρέπει να ορίζει διορθωτικές ενέργειες και καταληκτικές 
ημερομηνίες για την εξάλειψή τους. 

 

Τρίτο βήμα: Έκδοση ενός πιστοποιητικού 

Αφού ελεγχθούν τα έγγραφα και οι πραγματικές συνθήκες της φάρμας, συμπεριλαμβανομένων των 
εγκαταστάσεων, των αποθηκών και των χωραφιών, συντάσσεται μία έκθεση η οποία υπογράφεται και 
από τα δύο μέρη. Την ίδια στιγμή, ο υπεύθυνος πιστοποιήσεων ετοιμάζει μία αιτιολογημένη πρόταση 
προς την αρμόδια αρχή πιστοποίησης. 

Το πιστοποιητικό θα πρέπει να περιλαμβάνει αριθμό εγγράφου, το όνομα και την διεύθυνση του 
καλλιεργητή, το όνομα, την διεύθυνση και τον κωδικό αριθμό του φορέα πιστοποίησης, το είδος της 
παραγωγής – φυτά, ζώα ή προϊόντα και τα πρότυπα στα οποία αναφέρεται ο έλεγχος. Το πιστοποιητικό 
έχει διάρκεια ισχύος, η οποία αναφέρεται επακριβώς.  

 

Το κόστος της πιστοποίησης 

«Τα πάντα στην επιχείρησή μου είναι βιολογικά αλλά δεν έχει πιστοποιηθεί επειδή το κόστος είναι πολύ 
μεγάλο», είναι μια κουβέντα που ακούγεται πολύ συχνά από διάφορους καλλιεργητές και μεταποιητές. 
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Μην το πιστεύετε. Τα βιολογικά προϊόντα δεν κοστίζουν περισσότερο εξαιτίας του ποσού που διατέθηκε 
για την απόκτηση της πιστοποίησης (το οποίο συνήθως δεν υπερβαίνει έναν μέσο μισθό ανά έτος 
πιστοποίησης), αλλά εξαιτίας της μικρότερης παραγωγής που αποφέρει η βιολογική καλλιέργεια. 

Ωστόσο, τα κόστη πιστοποίησης εμφανίζονται διαφοροποιημένα από χώρα σε χώρα και επίσης 
διαφέρουν μεταξύ των εταιρειών πιστοποίησης, των υπό πιστοποίηση προϊόντων, κλπ. Έτσι, η καλύτερη 
επιλογή για να μάθετε το κόστος πιστοποίησης για την δική σας καλλιέργεια και εγκαταστάσεις είναι να 
επικοινωνήσετε με μία εταιρεία πιστοποίησης και να ζητήσετε μία προσφορά που θα συνταχθεί ειδικά 
για εσάς.  

 

Ακόμα ένα πλεονέκτημα από την βιολογική πιστοποίηση  

Πέρα από τα ευρέως γνωστά πλεονεκτήματα από την παραγωγή βιολογικών προϊόντων – τόσο για τους 
ανθρώπους όσο και για την φύση, ο έλεγχος και οι εγγυήσεις συμμόρφωσης τα υπερβαίνουν αισθητά. 

Όταν υπάρχει και η ελάχιστη αμφιβολία ως προς την βιολογική προέλευση των πρωτογενών υλικών ή 
προϊόντων, αυτά αποσύρονται αμέσως από την αγορά και ανάλογα με την έκταση της απόκλισης, 
καταστρέφονται ή πωλούνται ως συμβατικά.  

Υπάρχει ένα εξαιρετικά αξιόπιστο σύστημα επικοινωνίας μεταξύ των διαφόρων φορέων στην αλυσίδα 
προκειμένου να υποστηρίζεται η αύξηση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών στα βιολογικά προϊόντα. 

 

6. Κατάλογοι των εθνικών ελεγκτικών φορέων  
 

Γαλλία 

Για την εμπορία προϊόντων βιολογικής καλλιέργειας, κάθε επιχειρηματίας (παραγωγός, μεταποιητής, 
διανομέας ή εισαγωγέας) πρέπει να έχει ελεγχθεί από έναν φορέα πιστοποίησης διαπιστευμένο από το 
Εθνικό Ινστιτούτο Προέλευσης και Ποιότητας και να έχει αποκομίσει τα αντίστοιχα πιστοποιητικά. 

Ο κατάλογος των διαπιστευμένων φορέων πιστοποίησης είναι διαθέσιμος στον παρακάτω σύνδεσμο: 

https://www.agencebio.org/profil/pages-communes/les-organismes-certificateurs-en-france/  

Κόστος πιστοποίησης 

Η τιμή του πρώτου ελέγχου πιστοποίησης κυμαίνεται μεταξύ 450 και 1000 ευρώ, ανάλογα με το μέγεθος 
της φάρμας και της φύσης των δραστηριοτήτων που πιστοποιούνται. 

Η τιμή της επιθεώρησης κυμαίνεται μεταξύ 300 και 800 ευρώ, ανάλογα με το μέγεθος της φάρμας και 
την φύση των δραστηριοτήτων που θα πιστοποηθούν. Η πληρωμή γίνεται ετησίως. 

 

Ισπανία 

Στην Ισπανία οι οδηγίες για τις βιολογικές καλλιέργειες εφαρμόζονται από δημόσιους φορείς που 
κατανέμονται σε κάθε Αυτόνομη Περιφέρεια του κράτους, όπως για παράδειγμα: 

https://www.agencebio.org/profil/pages-communes/les-organismes-certificateurs-en-france/
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● Ρυθμιστικό Συμβούλιο για την Οικολογική Αγροτική Παραγωγή της Γαλικίας (GRAEGA): 
https://www.craega.es/es/  

● Επιτροπή Οικολογικής Αγροτικής Παραγωγής της Κοινότητας της Βαλένθια (CAECV): 
https://www.craega.es/es/  

Αυτοί οι δημόσιοι οργανισμοί είναι επίσης ομαδοποιημένοι υπό τον δημόσιο φορέα INTERECO 
(https://interecoweb.com/). 

Η πιστοποίηση μπορεί να διενεργείται τόσο από αυτούς τους οργανισμούς όσο και από ιδιωτικούς 
φορείς, οι οποίοι επιβεβαιώνουν πως όλες οι εισροές και μέθοδοι που εμπλέκονται στην αγροτική 
παραγωγή είναι πιστοποιημένες ως βιολογικές τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και εθνικό και περιφερειακό 
επίπεδο. 

Το SOCISHERT (https://sohiscert.com/) και το CAAE (https://www.caae.es/) είναι παραδείγματα τέτοιων 
ιδωτικών φορέων, οι οποίοι είναι διαπιστευμένοι από το Υπουργείο Αγροτικής Παραγωγής, Αλιείας και 
Τροφίμων (https://www.mapa.gob.es/es/alimentacion/temas/produccion-eco/default.aspx) για την 
έκδοση πιστοποιήσεων εμπορίας βιολογικών προϊόντων εντός και εκτός ΕΕ. 

Το Demeter (https://www.demeter.es/) είναι ο μόνος φορέας που εκδίδει ένα ιδιωτικό πιστοποιητικό 
που αναφέρεται στην βιοδυναμική παραγωγή, με το οποίο οι παραγωγοί μπορούν να τοποθετούν την 
σήμανση Biodinamica® στα προϊόντα τους. 

Κόστος πιστοποίησης 

Το κόστος διαφέρει μεταξύ των δημόσιων περιφερειακών φορέων, αλλά και των ιδιωτικών. Επιπλέον, 
ισχύουν διαφορετικές τιμές για κάθε παραγωγό ανάλογα με την καλλιεργήσιμη επιφάνεια και το μέγεθος 
της επιχείρησης, καθώς τα κόστη αυξάνονται αντίστοιχα. 

Για παράδειγμα, η CRAEGA μπορεί να χρεώνει ένα ελάχιστο ποσό 382 ευρώ (https://www.craega.es/wp-
content/uploads/2019/07/2019-07-29-nuevo-anexo-de-taxas-2019.pdf), ενώ η CAECV χρεώνει ένα 
ελάχιστο ποσό 423 ευρώ (https://www.caecv.com/wp-content/uploads/2022/04/2022.04.07_Guia-de-
cuotas-2022_aprobacion-y-adecuacion_02POG22.pdf).  

Επιπλέον κόστη από συνταγογραφήσεις, επιθεωρήσεις και ελέγχους. Σε κάποιες Αυτόνομες Περιφέρειες, 
υπάρχουν ειδικές προϋποθέσεις για συγκεκριμένα προϊόντα ή/και σχετικές με αυτά επεξεργασίες. Οι 
ιδιωτικοί φορείς πιστοποίησης δεν δημοσιοποιούν τις τιμές τους. 

Η κοστολόγηση της πιστοποίησης διαφέρει επίσης ανάλογα με την Αυτόνομη Περιφέρεια στην οποία 
διενεργείται. Για παράδειγμα, η CAECV στην Αυτόνομη Περιφέρεια της Βαλένθια μπορεί να χρεώνει ένα 
ελάχιστο ποσό 177,10 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί και στην τιμή μιας πρώτης πιστοποίησης, ενώ η 
GRAEGA στην Γαλικία χρεώνει ένα ελάχιστο ποσό 90 ευρώ (Δείτε https://www.caecv.com/wp-
content/uploads/2022/04/2022.04.07_Guia-de-cuotas-2022_aprobacion-y-adecuacion_02POG22.pdf 
και  https://www.craega.es/wp-content/uploads/2019/07/2019-07-29-nuevo-anexo-de-taxas-2019.pdf). 
Οι ιδιωτικοί φορείς πιστοποίησης δεν δημοσιοποιούν τις τιμές τους. 

Οι τιμές ανανέωσης της πιστοποίησης διαφέρουν επίσης μεταξύ των περιφερειών της Ισπανίας. Όσον 
αφορά την CAECV στην Βαλένθια, το κόστος ανανέωσης της πιστοποίησης είναι κατ’ ελάχιστο 177,10 
ευρώ (το ίδιο με την αρχική πιστοποίηση), ενώ η GRAEGA στην Γαλικία χρεώνει αντίστοιχα 70 ευρώ (Δείτε 
https://www.caecv.com/wp-content/uploads/2022/04/2022.04.07_Guia-de-cuotas-2022_aprobacion-y-
adecuacion_02POG22.pdf και https://www.craega.es/wp-content/uploads/2019/07/2019-07-29-nuevo-
anexo-de-taxas-2019.pdf). Οι ιδιωτικοί φορείς πιστοποίησης δεν δημοσιοποιούν τις τιμές τους. 

https://www.craega.es/es/
https://www.craega.es/es/
https://interecoweb.com/
https://sohiscert.com/
https://www.caae.es/
https://www.mapa.gob.es/es/alimentacion/temas/produccion-eco/default.aspx
https://www.demeter.es/
https://www.craega.es/wp-content/uploads/2019/07/2019-07-29-nuevo-anexo-de-taxas-2019.pdf
https://www.craega.es/wp-content/uploads/2019/07/2019-07-29-nuevo-anexo-de-taxas-2019.pdf
https://www.caecv.com/wp-content/uploads/2022/04/2022.04.07_Guia-de-cuotas-2022_aprobacion-y-adecuacion_02POG22.pdf
https://www.caecv.com/wp-content/uploads/2022/04/2022.04.07_Guia-de-cuotas-2022_aprobacion-y-adecuacion_02POG22.pdf
https://www.caecv.com/wp-content/uploads/2022/04/2022.04.07_Guia-de-cuotas-2022_aprobacion-y-adecuacion_02POG22.pdf
https://www.caecv.com/wp-content/uploads/2022/04/2022.04.07_Guia-de-cuotas-2022_aprobacion-y-adecuacion_02POG22.pdf
https://www.craega.es/wp-content/uploads/2019/07/2019-07-29-nuevo-anexo-de-taxas-2019.pdf
https://www.caecv.com/wp-content/uploads/2022/04/2022.04.07_Guia-de-cuotas-2022_aprobacion-y-adecuacion_02POG22.pdf
https://www.caecv.com/wp-content/uploads/2022/04/2022.04.07_Guia-de-cuotas-2022_aprobacion-y-adecuacion_02POG22.pdf
https://www.craega.es/wp-content/uploads/2019/07/2019-07-29-nuevo-anexo-de-taxas-2019.pdf
https://www.craega.es/wp-content/uploads/2019/07/2019-07-29-nuevo-anexo-de-taxas-2019.pdf
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Πορτογαλία 

Στην Πορτογαλία, οι φορείς ελέγχου και πιστοποίησης (Organismos de controlo e certificação) είναι 
ιδιωτικοί φορείς αναγνωρισμένοι από την Γενική Γραμματεία Αγροτικής Παραγωγής και Ανάπτυξης 
(Direção Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural) και διαπιστευμένοι από το Πορτογαλικό 
Ινστιτούτο Διαπιστεύσεων (Instituto Português de Acreditação) για να εκτελούν τους ελέγχους 
συμμόρφωσης των αγροτικών προϊόντων στα πρότυπα παραγωγής (βιολογική γεωργία, ολοκληρωμένη 
διαχείριση, κλπ.), την πιστοποίηση των παραδοσιακών προϊόντων (Προστατευόμενη Ονομασία 
Προέλευσης, Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη, Εγγυημένη Παραδοσιακή Ειδικότητα), την 
πιστοποίηση του συστήματος πράσινου περιβάλλοντος, το GLOBALG.A.P., κλπ. 

Οι φορείς ελέγχου και πιστοποίησης διενεργούν επιτόπου ελέγχους τουλάχιστον μια φορά τον χρόνο σε 
κάθε επιχείρηση, ανάλογα με την αξιολόγηση ετήσιου κινδύνου, βασιζόμενοι σε ένα σύστημα 
προκαθορισμένων κριτηρίων, στο οποίο οι συμπληρωματικές επισκέψεις και δειγματοληψίες μπορούν 
να προστεθούν σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ανάλυσης και των κινδύνων που αφορούν κάθε 
επιχειρηματία.  

Η πιστοποίηση αποτελεί ένα σύστημα ελέγχων που βασίζεται σε συγκεκριμένους ευρωπαϊκούς 
κανονισμούς και πορτογαλικά πρότυπα, με τα οποία γίνεται η επίβλεψη των μεθόδων των παραγόντων 
στην παραγωγή, μεταποίηση, διανομή, αποθήκευση, εισαγωγή και εξαγωγή των προϊόντων. 

Σύμφωνα με το IPAC, οι διαπιστευμένοι φορείς ελέγχου και πιστοποίησης για την αγροτική, δασική και 
θαλάσσια παραγωγή είναι:  

AGRICERT      https://agricert.pt/ 

APCER, Associação Portuguesa de Certificação  https://apcergroup.com/pt/ 

CERTIPLANET – Certificação da Agricultura, Florestas, Unipessoal, Lda  www.certiplanet.pt 

CERTIS – Controlo e Certificação, Lda   https://certis.pt/ 

CODIMAGO – Certificação e Qualidade, Lda  http://www.codimaco.pt/ 

ECOCERT PORTUGAL, Unipessoal, Lda    www.ecocert.pt 

Kiwa Sativa – Unipessoal, Lda.     www.sativa.pt 

NATURALFA – Controlo e Certificação    https://naturalfa.pt/   

SGS ICS - Serviços Internacionais de Certificação, Lda  www.sgs.pt 

TRADIÇÃO E QUALIDADE.          https://www.tradicao-qualidade.pt/ 

Κόστος της πιστοποίησης 

Δεν υπάρχει κάποιο καθορισμένο κόστος για την πιστοποίηση ενός βιολογικού προϊόντος.  

Η υπηρεσία πιστοποίησης ενός βιολογικού προϊόντος έχει ένα κόστος το οποίο εξαρτάται από την 
περιπλοκότητα και το μέγεθος της εταιρείας (μέγεθος παραγωγής, αριθμός καστανεώνων, απόσταση 
μεταξύ των καστανεώνων, κλπ.). 
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Βουλγαρία 

Κατάλογος διαπιστευμένων φορέων από το Υπουργείο Αγροτικής Παραγωγής και Τροφίμων για την 
διενέργεια ελέγχων συμμόρφωσης στους κανονισμούς βιολογικής καλλιέργειας και παραγωγής: 

http://bioregister.mzh.government.bg/front/controllers     

Κόστος της πιστοποίησης 

Δεν υπάρχει κάποιο καθορισμένο κόστος για την πιστοποίηση ενός βιολογικού προϊόντος.  

Η υπηρεσία πιστοποίησης ενός βιολογικού προϊόντος έχει ένα κόστος το οποίο εξαρτάται από την 
περιπλοκότητα και το μέγεθος της εταιρείας (μέγεθος παραγωγής, αριθμός καστανεώνων, απόσταση 
μεταξύ των καστανεώνων, κλπ.). 

 

Ελλάδα 

Επί του παρόντος, στην Ελλάδα υπάρχουν 18 διαπιστευμένοι φορείς για τον «Έλεγχο και Πιστοποίηση 
προϊόντων βιολογικών καλλιεργειών».  

Κάντε κλικ εδώ για τον σχετικό κατάλογο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων  

Παραδείγματα ελληνικών φορέων πιστοποίησης: 

GR-BIO-01  ΔΗΩ 

GR-BIO-02  ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΕ 

GR-BIO-03  ΒΙΟΕΛΛΑΣ 

GR-BIO-05  ΑCERT A.E. 

Βασική περιγραφή της διαδικασίας στην Ελλάδα  

1. Αίτηση-Εγγραφή σε έναν διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης. 
2. Έλεγχος και Έγκριση 
3. Ιδιωτική σύμβαση / Συμβόλαιο 
4. Ετήσια επιθεώρηση / δειγματοληψία 

Σε ορισμένες εταιρείες πιστοποίησης τα τρία πρώτα βήματα μπορούν να γίνουν εξ αποστάσεως και 
διαδικτυακά, ενώ κάποιες άλλες προτιμούν να έχουν έναν εκπρόσωπο επιτόπου προκειμένου να 
διασφαλίζουν πως όλα τα έγγραφα συμπληρώνονται σωστά.  

Για την αίτηση – η κατάθεση των παρακάτω πληροφοριών είναι απαραίτητη: 

• Επίσημα νομικά έγγραφα τα οποία αποδεικνύουν την ιδιοκτησία ή ενοικίαση, τοποθεσία και 
καλλιέργεια. 

• Βασικά στοιχεία της καλλιέργειας όπως, το αναπαραγωγικό υλικό που χρησιμοποιήθηκε, τα φυτά 
και η περίοδος συγκομιδής, η πηγή και η μέθοδος άρδευσης, οι μέθοδοι ελέγχου παρασίτων και 
ασθενειών, τα λιπάσματα που χρησιμοποιούνται καθώς και η τοποθεσία και μέθοδος 
αποθήκευσης, ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται στην καλλιέργεια, η διαχείριση των καστάνων 
μετά την συγκομιδή, καθώς και πληροφορίες για όλες τις γειτονικές καλλιέργειες 

Παραδείγματα των απαιτούμενων εγγράφων μπορούν να βρεθούν εδώ:  

http://bioregister.mzh.government.bg/front/controllers
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/Biologika/egekrimenos_epikairopoimenos_pinakas260115.pdf
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• http://www.dionet.gr/?p=534  
• http://www.bio-hellas.gr/el/ΔιαδικασίαΈνταξης/Φυτική  

Στην συνέχεια η εταιρεία πιστοποίησης ελέγχει και επιβεβαιώνει στο ελληνικό Υπουργείο τα δεδομένα 
που κατατέθηκαν στην αίτηση. Εφόσον όλα είναι επαρκή και ορθά, υπογράφεται η ιδιωτική συμφωνία 
μεταξύ του παραγωγού και της εταιρείας πιστοποίησης. Αφού υπογραφούν τα συμβόλαια ξεκινά η 
τριετής περίοδος μετατροπής της παραγωγής σε βιολογική.  

Η περίοδος μετατροπής 

Κάθε φάρμα που επιθυμεί να παράγει βιολογικά προϊόντα θα πρέπει να υποβληθεί σε μία διαδικασία 
που ονομάζεται «μετατροπή». Κατά την διάρκεια αυτής της περιόδου, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται 
οι μέθοδοι της βιολογικής παραγωγής, αλλά τα παραγόμενα προϊόντα δεν μπορούν να πωλούνται ως 
βιολογικά. Το προϊόν μπορεί να πωλείται ως «Βιολογικό σε διαδικασία μετατροπής». Η περίοδος 
μετατροπής για τα κάστανα διαρκεί τρία έτη.  

Σε αυτήν την περίοδο τα κάστανα μπορούν να χαρακτηρίζονται ως «βιολογικά σε διαδικασία 
μετατροπής», χωρίς ωστόσο να φέρουν επίσημη σήμανση.  

Ετήσια επιθεώρηση 

Στο τέλος, θα διενεργηθεί από την εταιρεία πιστοποίησης ένας επί τόπου έλεγχος κατά την κρίσιμη 
περίοδο της καλλιέργειας, απαραίτητος για την ετήσια επιθεώρηση. 

Μετά από μία επιτυχή τριετή περίοδο μετατροπής, τα κάστανα μπορούν να πωλούνται με την επίσημη 
σήμανση ως «Πιστοποιημένα Βιολογικά» - ένα σημαντικό βήμα για την αποδοχή των καταναλωτών και 
πρόσθετη αξία για τα κάστανα! 

Κόστος της πιστοποίησης 

Το κόστος είναι ετήσιο και κλιμακώνεται ανάλογα με την συνολική καλλιεργούμενη επιφάνεια και των 
αριθμό των διαφορετικών αγροτεμαχίων. Κάθε εταιρεία πιστοποίησης μπορεί να διαφοροποιεί της τιμές 
της. 

Για παράδειγμα: Για την έναρξη και το πρώτο έτος, για ένα εκτάριο (10 στρέμματα) σε ένα ενιαίο 
αγροτεμάχιο, το ετήσιο κόστος είναι περίπου 290 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του φόρου. Εάν το ένα 
εκτάριο είναι κατανεμημένο σε διάφορα αγροτεμάχια, τότε το κόστος διαφοροποιείται ελαφρά. 

Η παραπάνω διαδικασία πιστοποίησης και το κόστος αφορά μόνο την πρωτογενή παραγωγή καστάνων.  

Για επεξεργασμένα προϊόντα καστάνων, π.χ. κρέμα, αλεύρι, κλπ. η διαδικασία βιολογικής πιστοποίησης 
διαφοροποιείται και το κόστος αυξάνεται.  

 

 

 

 

 

 

http://www.dionet.gr/?p=534
http://www.bio-hellas.gr/el/%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%CE%88%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%B7%CF%82/%CE%A6%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE
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7. Γιατί να κάνετε την παραγωγή σας βιολογική; 
 

Στην παραγωγή καστάνων είναι λίγες οι διαφορές μεταξύ βιολογικής και συμβατικής παραγωγής: οι 
τεχνικές παραγωγής είναι σχετικά συγκρίσιμες. Ωστόσο η βιολογική παραγωγή διαθέτει το πλεονέκτημα 
να παρέχει εγγυήσεις στον καταναλωτή, και επιτρέπει μία αξιοσημείωτα καλύτερη τιμή πώλησης, ενώ 
οι περιορισμοί ειδικά για την βιολογική παραγωγή καστάνων είναι περιορισμένοι. 

Στην καταπολέμηση των ασθενειών και των παρασίτων, η πρόληψη παίζει πολύ σημαντικό ρόλο για την 
καστανοκαλλιέργεια, όπως άλλωστε και σε πολλά άλλα καρποφόρα είδη. Προληπτικές δράσεις μέσω της 
επιλογής των ποικιλιών, της ηλιοφάνειας, τον έλεγχο της υγρασίας, το κατάλληλο κλάδεμα και φροντίδα 
του εδάφους θα πρέπει να αντισταθμίζουν την πλειονότητα των θεραπειών. 

Η χρήση βιομηχανικών συνθετικών λιπασμάτων στην αγροτική παραγωγή επιφέρει μία σειρά 
προβλημάτων που σχετίζονται με την κατανάλωση ενέργειας κατά την παραγωγή τους και τις 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την χρήση τους. Η κοινωνία ζητά περισσότερο βιώσιμη και 
περιβαλλοντικά φιλική αγροτική παραγωγή. Το άζωτο είναι αναμφισβήτητα το θρεπτικό συστατικό που 
απασχολεί την κοινωνία και την επιστημονική κοινότητα και έχει οδηγήσει στην αυξανόμενη πίεση για 
την υιοθεσία περισσότερο βιώσιμων καλλιεργητικών μεθόδων, μεταξύ των οποίων και την βιολογική 
καλλιέργεια. Το άζωτο μπορεί να υποστεί αρκετούς χημικούς και βιολογικούς μετασχηματισμούς και να 
χαθεί στα υδάτινα συστήματα, ειδικά με την μορφή των νιτρικών αλάτων, αλλά και στην ατμόσφαιρα με 
διάφορους τρόπους, κάποιοι από τους οποίους σχετίζονται με την τρύπα του όζοντος και την παγκόσμια 
υπερθέρμανση, με έμφαση στα οξείδια του αζώτου. 

Οι διαχείριση των αγριόχορτων είναι σημαντική για την υγεία του αγροσυστήματος. Τα ζιζάνια μπορούν 
να ανταγωνίζονται με τα δέντρα για τους σημαντικούς πόρους όπως τα θρεπτικά συστατικά και το νερό, 
αλλά από την άλλη, παρέχουν και υπηρεσίες στο οικοσύστημα οι οποίες θα πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη από τους καλλιεργητές. Στο επίπεδο του εκάστοτε αυτόνομου αγροτεμαχίου, πρέπει να 
αναζητείται η απαραίτητη ισορροπία για την διατήρηση του επιπέδου βλάστησης το οποίο διασφαλίζει 
όλα τα ευεργετικά αποτελέσματα της προστασίας του εδάφους, χωρίς να προκαλεί εμφανή ζημιά στην 
παραγωγή. 

Η κατάλληλη συγκομιδή, μεταφορά, μέθοδοι και συνθήκες συσκευασίας έχουν την μεγαλύτερη σημασία, 
όχι μόνο για την διασφάλιση της ποιότητας της παραγωγής, αλλά επίσης για την ασφάλεια του 
καταναλωτή και την ελαχιστοποίηση των οικονομικών απωλειών. Η αποθήκευση απαιτεί προσοχή, 
καθώς οι περισσότεροι άνθρωποι δεν θεωρούν τα κάστανα ευαίσθητους και ευπαθείς καρπούς. Ωστόσο, 
τα κάστανα απαιτούν κατάλληλη συσκευασία και ειδικές συνθήκες αποθήκευσης για να διατηρούν τις 
οργανοληπτικές ιδιότητές τους. Έτσι, η συγκομιδή πρέπει να γίνεται τάχιστα την κατάλληλη περίοδο, 
καθώς όταν ένα κάστανο πέσει από το δέντρο γίνεται ευαίσθητο σε βιολογική μόλυνση, η οποία μπορεί 
να προκύψει μόλις μέσα σε μία μέρα. Θα πρέπει επίσης να αναζητώνται οι κατάλληλες μέθοδοι 
συγκομιδής για την αποφυγή πρόκλησης βλάβης στο δέντρο και της επακόλουθης μόλυνσης η οποία 
συνήθως σχετίζεται με τις παραδοσιακές μεθόδους συγκομιδής.   

Η βιολογική παραγωγή προσφέρει στους καταναλωτές υγιεινά προϊόντα άριστης ποιότητας. Η βιολογική 
γεωργία συνεισφέρει στην διαβίωση και εργασία σε ένα ισορροπημένο περιβάλλον χωρίς μόλυνση, 
χωρίς τους τοξικούς κινδύνους που μπορεί να προκαλέσει η συμβατική γεωργία και χωρίς την σπατάλη 
των φυσικών πόρων. 
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Η βιολογική γεωργία δίνει την δυνατότητα να καλύπτεται η αυξανόμενη και αδιάκοπη ζήτηση για 
βιολογικά προϊόντα, τόσο στις άμεσες αγορές όσο και στο παγκόσμιο εμπόριο, καθώς δίνεται σε αυτά 
μεγαλύτερη αξία και κοστολογούνται συνήθως περισσότερο από τα συμβατικά προϊόντα.  
 

Δημιουργικοί τρόποι για την αξιοποίηση των μικρών καστάνων στην Ardeche (Γαλλία) 

Αυτή η μελέτη περίπτωσης περιγράφει πώς ένας νεαρός καστανοκαλλιεργητής (ο οποίος κατονομάζεται 

εδώ Olivier για να σεβαστούμε την ιδιωτικότητά του) στην Ardeche (Γαλλία) βρήκε λύσεις στο πρόβλημα 

της αποθήκευσης και της πώλησης μικρών παραδοσιακών ευρωπαϊκών καστάνων. Η βιολογική 

καστανοκαλλιέργειά του είναι μόλις λίγα εκτάρια οπότε ο Olivier είναι αναγκασμένος να πουλά το 

μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής του άμεσα στους πελάτες του προκειμένου να βιοπορίζεται από μία 

τόσο μικρή καστανοκαλλιέργεια. 

Όπως και άλλοι καστανοκαλλιεργητές, ο Olivier πρέπει να κάνει διαλογή των καστάνων του μετά από την 

συγκομιδή. Τα πιο όμορφα και μεγάλα κάστανα πωλούνται ως φρέσκα κάστανα. Καθώς τα κάστανα είναι 

πολύ ευπαθή, η μεγαλύτερη δυσκολία του είναι να τα διατηρεί σε καλή κατάσταση για πολλούς μήνες 

(καθώς πουλά πολλά φρέσκα κάστανα στις χριστουγεννιάτικες αγορές τον Δεκέμβριο). Επομένως, 

χρησιμοποιεί μία αρχαία τεχνική σύμφωνα με την οποία τοποθετεί τα κάστανα σε δίχτυα και τα 

τοποθετεί μέσα σε ένα μικρό ποτάμι κοντά στην καλλιέργειά του. Οι συνθήκες διαρκούς ψύχους και 

έλλειψης οξυγόνου επιτρέπουν στον Olivier να διατηρεί τα φρέσκα κάστανά του σε καλή κατάσταση για 

πολλούς μήνες.  

Καθώς η φάρμα του Olivier βρίσκεται σε αγροτική περιοχή της Γαλλίας, είναι ευκολότερο να πουλήσει 

όλα τα φρέσκα κάστανα απευθείας σε πελάτες που βρίσκονται κοντά του. Επομένως, χρησιμοποιεί και 

μια άλλη δίοδο για να πουλά ένα μέρος των φρέσκων καστάνων του σε υψηλή τιμή, ελαφρά χαμηλότερη 

από την τιμή που παίρνει για τα φρέσκα κάστανα που πουλά ο ίδιος άμεσα. Αυτή η δίοδος είναι η Ένωση 

για την Διατήρηση της Οικογενειακής, Μικρής Κλίμακας Γεωργίας (Association pour le Maintien d’une 

Agriculture Paysanne – AMAP). Η ιδέα πίσω από το AMAP είναι να υπάρχει μόνο ένας ενδιάμεσος μεταξύ 

των παραγωγών και των καταναλωτών προκειμένου να αποδίδεται στους παραγωγούς μία δίκαιη τιμή 

για τα προϊόντα τους. Το AMAP παρακάμπτει όλους τους ενδιάμεσους και στέλνει τα κάστανα σε μία 

μεγάλη πόλη (στην Lyon, όσον αφορά το παράδειγμά μας) όπου βρίσκονται οι πελάτες του AMAP. 

Αφού ο Olivier πουλήσει τα μεγάλα κάστανά του, του έχουν απομείνει πολλά μικρά και 

κακοσχηματισμένα τα οποία δεν μπορεί να διαθέσει απευθείας ως φρέσκα. Αυτά τα μικρά κάστανα 

χρησιμοποιούνται με δύο τρόπους: 

1. Για την παρασκευή από τον ίδιο προϊόντων καστάνων (όπως κρέμα και compote) τα οποία πουλά 

σε καλή τιμή. 

2. Για την πώληση σε χονδρεμπόρους (σε μία συγκριτικά χαμηλή τιμή) οι οποίοι με την σειρά τους 

θα πουλήσουν τα κάστανα σε μεταποιητές για την Παρασκευή μεταποιημένων προϊόντων 

καστάνων (όπως κρέμα) τα οποία προωθούνται σε σούπερ μάρκετ σε σχετικά χαμηλές τιμές. 

Αυτή η πρώτη εκδοχή είναι προτιμότερη καθώς ο Olivier μπορεί να πουλά την δική του κρέμα βιολογικών 

καστάνων για τουλάχιστον 12 ευρώ/χλγμ. Το γεγονός πως τα μικρά και κατεστραμμένα από έντομα 

κάστανα χρησιμοποιούνται για αυτό το προϊόν δεν έχει επιπτώσεις στην ποιότητα και τα χαρακτηριστικά 
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τού τελικού προϊόντος, οπότε αυτή είναι μια καλή επιλογή για τους μικρούς καλλιεργητές βιολογικών 

καστάνων προκειμένου να προσθέσουν αξία στα μικρότερα και λιγότερο εμπορεύσιμα κάστανά τους. 

 

Συνεργατική κοινότητα Amarelante (Ισπανία)  

Η μικρή συνεργατική κοινότητα Amarelante, η οποία ιδρύθηκε το 2013 στην Galicia της Ισπανίας, 

επιδιώκει την αναγέννηση των αγροτικών περιοχών και την ανάκτηση της παραδοσιακής αξίας των 

καστάνων. Η κοινότητα διαχειρίζεται, συλλέγει, αποθηκεύει, επεξεργάζεται, και συσκευάζει κάστανα της 

ποικιλίας Amarelante, τα οποία είναι τα παραδοσιακά την ισπανικής επαρχίας Ourense. 

Παρουσιάζοντας επιτυχίες και αυξημένο καταναλωτικό ενδιαφέρον στην αγορά των βιολογικών 

καστάνων, η εταιρεία έχει χρηματοδοτηθεί από την επαρχία της Galicia και το ισπανικό κράτος 

προκειμένου να αναπτύξει τις δραστηριότητές της, ακολουθώντας παραδοσιακές μεθόδους βιολογικής 

καλλιέργειας. Επιπλέον, η ομάδα δραστηριοποιείται στην ενημέρωση του κοινού, σχολείων και 

πανεπιστημίων, με έμφαση στην πολιτιστική κληρονομιά, την οικονομική και κοινωνική αξία των 

καστάνων. 

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα στον σύνδεσμο: https://amarelante.gal. 

https://amarelante.gal/
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Το EcoChestnut με λίγα λόγια 
 

Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των Ευρωπαίων 
καλλιεργητών και παραγωγών καστάνων μέσω μιας 
διαδικτυακής πλατφόρμας για την Παραγωγή και το 

Μάρκετινγκ των Βιολογικών Καστάνων 

 

Ιούνιος 2022 

 

 

 

 

 

 

Αυτό το έργο έχει χρηματοδοτηθεί με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+. 

Αριθμός έργου: Ref : 2019-1-FR01-KA202-062276 
Η παρούσα έκδοση εκφράζει αποκλειστικά τις απόψεις του συγγραφέα, και η Επιτροπή  

δεν φέρει καμία ευθύνη για την οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.  
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Μάθημα 1 – Πώς παράγονται τα βιολογικά κάστανα; 

1.1 – Φύτευση και εμβολιασμός (μπόλιασμα) 

Περίληψη της 

εκπαιδευτικής 

ύλης 

Σε αυτό το Κεφάλαιο προσδιορίζονται οι ιδανικές συνθήκες για την δημιουργία 
ενός καστανεώνα: οργάνωση και τοποθέτηση του καστανεώνα, επιλογή φυτών, 
τεχνικές φύτευσης, κλπ. 

Στο Κεφάλαιο επίσης παρουσιάζονται οι μέθοδοι εμβολιασμού 
(ενοφθαλμισμός, εγκεντρισμός) που χρησιμοποιούνται στις 
καστανοκαλλιέργειες, συγκρίνοντας τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα 
των διαφόρων μεθόδων που εφαρμόζονται. 

Τα σημαντικότερα 

αποτελέσματα 

● Η φύτευση απαιτεί προγραμματισμό. 

● Η κλιματική αλλαγή αποτελεί παράγοντα που επηρεάζει την πυκνότητα του 

καστανεώνα.  

● Ένας βασικός παράγοντας στην φύτευση της καστανιάς είναι η 

περιεκτικότητα του εδάφους σε νερό: εδάφη βαριά (πηλώδη) που 

αποστραγγίζονται δύσκολα ή εδάφη με υψηλό υδροφόρο ορίζοντα 

βλάπτουν τις καστανιές αυξάνοντας τις πιθανότητες να αναπτύξουν την 

ασθένεια της μελάνωσης.  

● Ο εμβολιασμός επιτρέπει στους καστανοκαλλιεργητές να αναπτύξουν 

επιθυμητές ποικιλίες (συμπεριλαμβανομένων των παραδοσιακών 

ευρωπαϊκών ποικιλιών) και αποτελεί ένα εξαιρετικό εργαλείο για την 

διατήρηση της πλούσιας πολιτιστικής-οικολογικής κληρονομιάς του 

ευρωπαϊκού καστανοπαραγωγικού τομέα. 

● Από τους καστανοπαραγωγούς χρησιμοποιούνται διάφορες τεχνικές 

κεντρώματος όπως ο ενοφθαλμισμός τύπου Τ, ο ενοφθαλμισμός τύπου 

ανεστραμμένου Τ, επικαθήμενος ενοφθαλισμός, επιτραπέζιος και 

υπόφλοιος εγκεντρισμός. 

Οι σημαντικότερες 

συμβουλές με 

βάση την 

εκπαιδευτική ύλη 

● Για να φυτευθεί μία καστανιά πρέπει να ετοιμαστεί ένας λάκκος με 

διπλάσια διάμετρο από την γλάστρα αλλά όχι βαθύτερος από το ύψος της. 

● Είναι σημαντικό να ελέγχονται τα αγριόχορτα γύρω από την καστανιά για να 

αποφευχθεί ο ανταγωνισμό για νερό, φως και θρεπτικά στοιχεία. 

● Ο επικαθήμενος, ο επιτραπέζιος και ο υπόφλοιος εμβολιασμός αποτελούν 

τις απλούστερες τεχνικές για αρχάριους καστανοπαραγωγούς. 
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1.2 – Λίπανση και διαχείριση του καλλιεργήσιμου εδάφους 

Περίληψη της 

εκπαιδευτικής 

ύλης 

Αυτό το Κεφάλαιο παρουσιάζει τα σημαντικά θρεπτικά στοιχεία, και περιγράφει 

πώς μπορούν τα φυτά να απορροφήσουν όσα από αυτά χρειάζονται. Εξηγεί 

επίσης γιατί πρέπει να λιπαίνονται οι καλλιέργειες, συγκρίνοντας δεδομένα από 

φυσικά και καλλιεργούμενα οικοσυστήματα. Παρέχεται μία ανασκόπηση των 

διαγνωστικών εργαλείων για την αξιολόγηση της γονιμότητας του εδάφους και 

την διατροφική κατάσταση των φυτών, καθώς και οι δυνατότητές τους ώστε να 

βοηθηθούν οι καλλιεργητές να προσδιορίσουν ένα πρόγραμμα λίπανσης για τις 

καλλιέργειές τους. Το Κεφάλαιο διερευνά τα παγκόσμια διαθέσιμα δεδομένα 

για τις εξειδικευμένες απαιτήσεις της καστανιάς και πώς αυτό μπορεί να 

διαμορφώσει ένα πρόγραμμα λίπανσης. Τελικά, το Κεφάλαιο 

διαπραγματεύεται συγκεκριμένα προβλήματα διαχείρισης της εδαφικής 

γονιμότητας στις βιολογικές καλλιέργειες, καθώς και τις διαθέσιμες επιλογές για 

τον καλλιεργητή, δεδομένου ότι δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει συμβατικά 

λιπάσματα.  

Τα σημαντικότερα 

αποτελέσματα 
Ποιά είναι τα σημαντικότερα θρεπτικά στοιχεία για τα ανώτερα φυτά και πώς 
τα αποκτούν; Τί δικαιολογεί την εφαρμογή λιπασμάτων; Ποιά θρεπτικά στοιχεία 
πρέπει να εφαρμόζονται; Ποιές διαγνωστικές μέθοδοι μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν προκειμένου να αποφασιστεί το είδος και οι ποσότητες των 
λιπασμάτων που θα χρειαστούν; Ποιές είναι οι συγκεκριμένες διατροφικές 
απαιτήσεις της καστανιάς; Γιατί η βιολογική καλλιέργεια περιορίζει την χρήση 
λιπασμάτων; Πώς μπορεί να γίνεται η διαχείριση της γονιμότητας του εδάφους 
και της διατροφικής κατάστασης των καστανιών στην βιολογική καλλιέργεια;  

Οι σημαντικότερες 

συμβουλές με 

βάση την 

εκπαιδευτική ύλη 

Η επαρκής διατροφή της καλλιέργειας είναι καθοριστική για την επίτευξη 

επικερδών σοδιών. Ο καλλιεργητής πρέπει να δίνει προσοχή στις διαθέσιμες 

διαγνωστικές μεθόδους. Από την άλλη, η καθιέρωση ενός προγράμματος που 

μειώνει των κίνδυνο των διατροφικών δυσλειτουργιών των δέντρων στην 

βιολογική καλλιέργεια είναι μια ακόμα περισσότερο απαιτητική εργασία, καθώς 

δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα συμβατικά λιπάσματα. Εναλλακτικά, η 

εδαφική γονιμότητα και η διατροφική επάρκεια των δέντρων πρέπει να 

επιτυγχάνεται και να διευρύνεται με φυσικές μεθόδους, την ανακύκλωση 

βιολογικών πόρων, ή με την εισαγωγή στο αγροσύστημα οσπρίων τα οποία 

εξισορροπούν το άζωτο. 
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1.3 – Το κλάδεμα και η μορφοποίηση των δέντρων 

Περίληψη της 

εκπαιδευτικής 

ύλης 

Το κλάδεμα εξηγείται με κάθε λεπτομέρεια, με αναφορά στους λόγους που το 

καθιστούν σημαντικό καθώς και γιατί αυτός ο παράγοντας δεν πρέπει να 

παραμελείται. Στην συνέχεια παρουσιάζονται οι μέθοδοι κλαδέματος που 

ταιριάζουν καλύτερα στην περίπτωση της καστανοκαλλιέργειας. Αυτές οι 

μέθοδοι διερευνώνται και περιγράφονται με ιδιαίτερη λεπτομέρεια για τις 

τεχνικές και χρονικές λεπτομέρειες. Τελικά, αναφέρονται και εξετάζονται και τα 

ίδια τα εργαλεία με τα οποία γίνεται το κλάδεμα.  

Τα σημαντικότερα 

αποτελέσματα 

Το κλάδεμα είναι η αρχή και το τέλος της καλλιέργειας δέντρων. Μια από τις 

σημαντικότερες εργασίες η οποία δεν πρέπει να παραμελείται ή να υποτιμάται. 

Με το κλάδεμα εξασφαλίζουμε την γρήγορη ανάπτυξη των δέντρων, το 

επιθυμητό σχήμα, την βέλτιστη σοδειά όσον αφορά την ποιότητα και την 

ποσότητα, την αποτροπή ασθενειών και παρασίτων (καλός αερισμός του 

φυλλώματος), και την εύκολη πρόσβαση των μηχανημάτων που προετοιμάζουν 

το έδαφος ή συλλέγουν τους καρπούς. Η σωστή μέθοδος κλαδέματος σε 

συνδυασμό με σωστές πρακτικές καλλιέργειας και λίπανσης αποδίδει 

καρποφορία από την ηλικία των τεσσάρων μέχρι έξι ετών και εξασφαλίζει μία 

σταθερά υψηλή σοδιά σε όλη την παραγωγική ζωή του δέντρου. Ειδάλλως, το 

δέντρο δεν καρποφορεί μέχρι την ηλικία των 15 ετών και επομένως δεν επιφέρει 

έσοδα στον καλλιεργητή.  

Οι σημαντικότερες 

συμβουλές με 

βάση την 

εκπαιδευτική ύλη 

Το κλάδεμα των καστανιών αποτελεί ένα σημαντικό στοιχείο για την διατήρηση 

της υγείας του καστανεώνα. Βοηθά την βελτίωση της ζωτικότητας του φυτού, 

την ανανέωση της καρποφορίας και διασφαλίζει μεγαλύτερες σοδειές. Το 

σωστό κλάδεμα προϋποθέτει γνώσεις ώστε να μην προκληθεί βλάβη στο 

δέντρο. Το κλάδεμα πρέπει να επαναλαμβάνεται περιοδικά, κατά προτίμηση 

ανά έτος ώστε να διασφαλίζεται και να ελέγχεται η φυσιολογική ανάπτυξη του 

υπέργειου σκέλους του δέντρου. Τα εργαλεία που χρησιμοποιεί ο κλαδευτής 

παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο για το κλάδεμα. Η χρήση ακατάλληλων εργαλείων 

μπορεί να έχει καταστροφικές συνέπειες για τα δέντρα.  
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1.4 – Η άρδευση ενός βιολογικού καστανεώνα 

Περίληψη της 

εκπαιδευτικής 

ύλης 

Σε αυτό το Κεφάλαιο γίνεται σαφής η σημασία της σωστής άρδευσης του 
καστανεώνα, αλλά το σημαντικότερο, εξηγείται το πώς αυτό μπορεί να 
επιτευχθεί, με δεδομένο πως ο τρόπος άρδευσης τροποποιείται ανάλογα με 
διάφορα στοιχεία όπως είναι το είδος του εδάφους. Περιορισμένη ή 
υπερβολική άρδευση μπορεί να προκαλέσουν καταστροφικά αποτελέσματα σε 
έναν καστανεώνα, και για αυτό οι πιο δημοφιλείς πρακτικές παρουσιάζονται σε 
αυτό το Κεφάλαιο αναλυτικά και με προσοχή όχι μόνο στους τρόπους της 
άρδευσης αλλά και στον απαραίτητο εξοπλισμό και την κατανάλωση άλλων 
πόρων (όπως οι εργατοώρες, ο χρόνος και το κόστος). 

 

Τα σημαντικότερα 

αποτελέσματα 
Ο προγραμματισμός της άρδευσης έχει να κάνει με την απόφαση του «κάθε 
πότε» και «πόσο» νερό χρειάζεται η καλλιέργεια. Η μέθοδος άρδευσης αφορά 
το «πώς» θα αρδευθεί ο καστανεώνας. Ο προγραμματισμός της άρδευσης 
προϋποθέτει να γνωρίζουμε τις απαιτήσεις σε νερό και την ανταπόκριση της 
παραγωγής στο πότισμα, τους περιορισμούς κάθε μεθόδου και εξαρτήματος, τα 
όρια κατανάλωσης νερού, και τις οικονομικές επιπτώσεις. 

Οι σημαντικότερες 

συμβουλές με 

βάση την 

εκπαιδευτική ύλη 

Το νερό είναι ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία του εδάφους στον 
καστανεώνα. Τα θρεπτικά στοιχεία του εδάφους μεταφέρονται στην καστανιά 
μέσω του ριζικού συστήματος με την βοήθεια της υγρασίας στο έδαφος. 

Η άρδευση είναι καθοριστική για την επιτυχία της παραγωγής καστάνων, ειδικά 
όταν τα δέντρα είναι νεαρά. Οι καλλιεργητές πρέπει να εγκαθιστούν το σύστημα 
άρδευσης πριν από την φύτευση. Τα μικρά δέντρα με το περιορισμένο ριζικό 
σύστημα απαιτούν επιπλέον πότισμα, ενώ τα μεγάλα πρέπει να ποτίζονται με 
προσοχή. Το έδαφος δεν πρέπει να παραμένει κορεσμένο και το πότισμα πρέπει 
να εφαρμόζεται μόνο όταν οι βροχοπτώσεις γίνονται ασυνεχείς. 
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1.5 – Από την συγκομιδή στην αποθήκευση 

Περίληψη της 

εκπαιδευτικής 

ύλης 

Όπως και κάθε άλλο προϊόν συγκομιδής εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι και 

η παραγωγή καστάνων, η συγκομιδή και η συσκευασία πρέπει να ακολουθούν 

πλήρως τις βέλτιστες πρακτικές που διασφαλίζουν την ασφάλεια, την 

παρακολούθηση, και την διατήρηση της ποιότητας μέχρι τον καταναλωτή. Το 

Κεφάλαιο αυτό περιγράφει λεπτομερώς τις προϋποθέσεις και τις μεθόδους που 

επιτρέπονται και ενθαρρύνονται από τους τρέχοντες κανονισμούς της ΕΕ για τις 

βιολογικές καλλιέργειες, την επεξεργασία και την συσκευασία που επιτρέπεουν 

στου παραγωγούς να εμπορεύονται αυτά τα κάστανα ως «βιολογικά». 

Τα σημαντικότερα 

αποτελέσματα 

● Ποιά νομοθεσία εφαρμόζεται για την παραγωγή βιολογικών καστάνων; 

● Ποιοί παράγοντες μπορεί να επηρεάζουν την συγκομιδή, την μεταφορά και 

την αποθήκευση; 

● Ποιά είναι τα υπέρ και τα κατά για κάθε μέθοδο συγκομιδής και 

αποθήκευσης; 

● Πώς να αξιολογήσετε τους δυνητικούς κινδύνους στην συγκομιδή, τον 

χειρισμό και την συσκευασία. 

● Ποιά επιλογή για την συσκευασία θα ήταν η πιο κατάλληλη λαμβάνοντας 

υπόψη κάθε πεδίο και αγορά;  

 

Οι σημαντικότερες 

συμβουλές με 

βάση την 

εκπαιδευτική ύλη 

Οι καστανοπαραγωγοί αποκτούν επίγνωση των καταλληλότερων και πιο 

διαθέσιμων μεθόδων όταν διερευνούν τους τρόπους συγκομιδής, μεταφορά και 

συσκευασίας των προϊόντων τους. Ένας ακατάλληλος χειρισμός μπορεί να 

επιφέρει την μείωση της δυνητικής παραγωγής και επακόλουθα οικονομικές 

απώλειες, εξαιτίας μολύνσεων, ανεπαρκούς προγραμματισμού ή μεθόδου 

συγκομιδής, και φθορών. Με τις παρεχόμενες γνώσεις οι καλλιεργητές μπορούν 

επίσης να επιλέξουν τις καταλληλότερες μεθόδους συσκευασίας λαμβάνοντας 

υπόψη τις δυνατότητες και τα κόστη των διαθέσιμων επιλογών. Αυτό βοηθά 

στην διασφάλιση της ασφάλειας του καταναλωτή, καθώς και στην βιωσιμότητα 

και την αξιοπιστία που αφορούν τις κατευθύνσεις της βιολογικής γεωργίας. 
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1.6 – Μέθοδοι επεξεργασίας προϊόντων βιολογικής πιστοποίησης  

Περίληψη της 

εκπαιδευτικής 

ύλης 

Σε αυτό το Κεφάλαιο εξετάζεται λεπτομερειακά η σημασία της επεξεργασίας 
των καστάνων και το τί ακριβώς διαφοροποιεί τα ωμά από τα επεξεργασμένα 
κάστανα. Κατονομάζονται οι διαθέσιμες μέθοδοι βιομηχανικής επεξεργασίας 
καστάνων, όπως κατεψυγμένα, αποστειρωμένα σε σακούλες αλουμινίου ή σε 
κονσέρβα, σε δοχεία ή αποξηραμένα. Παρουσιάζονται ακόμα οι μέθοδοι 
αποφλοίωσης, όπως με φλογισμό (brulage) ή στον ατμό. Τέλος, παρουσιάζονται 
τα πιο δημοφιλή προϊόντα καστάνων, όπως το καστανάλευρο, η κρέμα 
καστάνων, και άλλα είδη. 

 

Τα σημαντικότερα 

αποτελέσματα 
Τα πρόσφατα χρόνια, με την αύξηση του ενδιαφέροντος για θρεπτικές και 
υγιεινές τροφές, η σημασία της θρεπτικότητας αυξάνεται σταθερά, όπως και οι 
μελέτες για τον εμπλουτισμό της διατροφής και της παραγωγής με λειτουργικά 
προϊόντα. Ο εμπλουτισμός της διατροφής αποτελεί μία ανεπτυγμένη εφαρμογή 
με λύσεις σε συνηθισμένα προβλήματα υγείας. Για αυτό τον λόγο, διάφορα 
τρόφιμα με ποικίλες ωφέλιμες ιδιότητες, παράγοντας με βάση διάφορους 
καρπούς και φυτικά άλευρα. Το κάστανο έχει υψηλή διατροφική αξία, έχει 
ενταχθεί κατά το παρελθόν για αυτό τον λόγο στην καθημερινή διατροφή και 
επίσης παράγεται με φυσικό τρόπο στο φυσικό περιβάλλον. Βασικά, καθώς 
αποτελείται από υδρογονάνθρακες, νερό και πολύ λίγο λίπος, το κάστανο έχει 
περισσότερο χαρακτηριστικά δημητριακού παρά καρπού.  

Οι σημαντικότερες 

συμβουλές με 

βάση την 

εκπαιδευτική ύλη 

Το κάστανο γίνεται δημοφιλές παγκοσμίως εξαιτίας της μοναδικής γεύσης του, 
της υφής και της διατροφικής του σύνθεσης. Επομένως, οι διάφορες τεχνικές 
επεξεργασίας με βάση τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των καστάνων είναι 
καθοριστικές για την καλύτερη αξιοποίηση της συνεχώς αυξανόμενης 
παραγωγής. Τα κάστανα είναι διαθέσιμα σε διάφορες μορφές επεξεργασίας 
όπως: 

i. Κατεψυγμένα στους -400C. 
ii. Αποστειρωμένα σε σακούλες αλουμινίου (στους 1160C επί 30-35 

λεπτά αφού σφραγιστούν αεροστεγώς. 
iii. Κονσερβοποιημένα μέσα σε συντηρητικό υγρό. 
iv. Μέσα σε βάζα με συντηρητικό υγρό. 

Υπάρχουν δύο βασικοί τρόποι αποφλοίωσης, ο φλογισμός και ο ατμισμός. Τα 
βασικά προϊόντα από την επεξεργασία των καστάνων είναι το αλεύρι, η κρέμα, 
η αλοιφή, τα γλυκά όπως Marron Glaces, κλπ.  
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Μάθημα 2 – Βιολογικές και βιοδυναμικές διαδικασίες στην καστανοκαλλιέργεια  

2.1 – Διαχείριση και έλεγχος αγριόχορτων 

Περίληψη της 

εκπαιδευτικής 

ύλης 

Σε αυτό το Κεφάλαιο παρουσιάζεται ένας ορισμός του τί είναι τα ζιζάνια και 

εξηγούνται οι λόγοι για τους οποίους η άγρια βλάστηση θα πρέπει να είναι 

ελεγχόμενη. Ανατρέχει εν συντομία στις μεθόδους ελέγχου των αγριόχορτων και 

εξηγεί γιατί θα πρέπει να ελαττωθεί ή και να αποφευχθεί τελείως το συμβατικό 

όργωμα. Καταδεικνύει την σχέση μεταξύ επικαλυπτικής βλάστησης και 

διάβρωσης του εδάφους, της οργανικής ύλης του εδάφους και της 

βιοποικιλότητας του οικοσυστήματος. Αμφισβητεί την χρήση των 

ζιζανιοκτόνων. Τέλος, παρουσιάζει την διαχείριση της ποώδους βλάστησης 

μέσω της βόσκησης, ως την ιδανική για έναν καστανεώνα. Στο κεφάλαιο 

εξετάζεται επίσης το ενδεχόμενο της επικαλυπτικής βλάστησης από σπορά.  

Τα σημαντικότερα 

αποτελέσματα 

Τί σημαίνει «ζιζάνια» και γιατί θα πρέπει να ελέγχονται; Γιατί επί αιώνες τα 

αγριόχορτα ελέγχονται με το όργωμα ενώ σήμερα αυτή η μέθοδος 

αμφισβητείται έντονα; Τί είναι η διάβρωση του εδάφους και γιατί πρέπει να 

αποφεύγεται; Τί είναι η οργανική ύλη του εδάφους και γιατί πρέπει να 

διατηρείται; Αποτελούν τα αγριόχορτα σημαντικό στοιχείο της βιοποικιλότητας; 

Αποτελούν τα ζιζανιοκτόνα εναλλακτική μέθοδο στο όργωμα; Μπορούν τα 

αγριόχορτα να ελέγχονται με επικαλύψεις mulch (τρίμματα φυτικής ύλης); 

Μπορούν να χρησιμοποιηθούν θερμικές μέθοδοι για την διαχείριση των 

αγριόχορτων στον καστανεώνα; Μπορούν να ελέγχονται τα αγριόχορτα με την 

τακτική βόσκηση;  

Οι σημαντικότερες 

συμβουλές με 

βάση την 

εκπαιδευτική ύλη 

Η διαχείριση του εδάφους είναι καθοριστική για την βραχυπρόθεσμη 

κερδοφορία και για την βιωσιμότητα των συστημάτων παραγωγής. Οι καστανιές 

δεν αποτελούν εξαίρεση. Μερικές μέθοδοι διαχείρισης του εδάφους, όπως το 

όργωμα, εγείρουν διάφορα περιβαλλοντικά προβλήματα. Από την άλλη, η άγρια 

βλάστηση, αν παραμείνει ανεξέλεγκτη, μπορεί να ανταγωνιστεί τα δέντρα και 

να μειώση την σοδειά και το μέγεθος των καρπών. Εάν πάλι η ποώδης βλάστηση 

ελέγχεται ικανοποιητικά, μπορεί να αποτρέψει την διάβρωση του εδάφους και 

να αυξήσει την οργανική ύλη του, καθώς και να αυξήσει την βιοποικιλότητα στο 

αγροσύστημα. Ο καλλιεργητής θα πρέπει να μειώσει ή να καταργήσει το 

όργωμα και να διαχειριστεί τα ζιζάνια με τις εναλλακτικές που αναφέρονται σε 

αυτό το Κεφάλαιο.  
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2.2 – Μέτρα προστασίας απέναντι σε έντομα, παράσιτα και ασθένειες  

Περίληψη της 

εκπαιδευτικής 

ύλης 

Ο ευρωπαϊκός καστανοπαραγωγικός τομέας κατακλύζεται από έναν συνδυασμό 
παθογενειών οι οποίες απειλούν σε μεγάλο βαθμό την υγεία, την 
παραγωγικότητα και την ίδια την επιβίωση των καστανιών. 
Γενικά, μπορούμε να συμπεράνουμε πως οι τρεις σημαντικότερες παθογένειες 
των ευρωπαϊκών καστανιών μπορούν να αντιμετωπιστούν από τους 
παραγωγούς βιολογικών καστάνων, αλλά με σχετικά μεγάλο κόστος και 
προσπάθειες. Ακολουθώντας τις διάφορες ενέργειες που αναφέρονται σε αυτό 
το Κεφάλαιο (διατήρηση της καλής ποιότητας του εδάφους, διατήρηση υψηλών 
υγειονομικών προτύπων κατά την εργασία στον καστανεώνα), οι παραγωγοί 
βιολογικών καστάνων έχουν στην διάθεσή τους για αυτόν τον σκοπό ένα σύνολο 
εργαλείων. 
Όσον αφορά τα δύο σημαντικότερα παρασιτικά έντομα (την σφήκα και τον 
σκώρο της καστανιάς) τα οποία επαπειλούν την δυνατότητα αποθήκευσης και 
την ποιότητα των καρπών, οι καστανοπαραγωγοί μπορούν να πάρουν αρκετά 
μέτρα σε διαφορετικά στάδια της παραγωγής για να αποτρέψουν την βλάβη 
στον καρπό. Αυτές οι ενέργειες οι οποίες περιγράφονται στο Κεφάλαιο 
αυξάνουν σε μεγάλο βαθμό την δυνατότητα αποθήκευσης και την ποιότητα του 
προϊόντος.  

Τα σημαντικότερα 

αποτελέσματα 

● Για να συνδυαστεί η ανθεκτικότητα των καστανιών της Ανατολής με την 

προσαρμοστικότητα των τοπικών ποικιλιών, έχουν αναπτυχθεί μεταξύ τους  

υβρίδια.  

● Η πρόληψη όσον αφορά την μελάνωση και το έλκος της καστανιάς είναι 

προτιμότερο από την θεραπεία. 

● Η Dryocosmus kuriphilus είναι ένα είδος σφήκας γνωστό ως σφήκα της 

καστανιάς. Εξαιτίας του κύκλου ζωής του εντόμου είναι πρακτικά αδύνατον 

να ελεγχθεί με βιολογικά εντομοκτόνα. 

  

Οι σημαντικότερες 

συμβουλές με 

βάση την 

εκπαιδευτική ύλη 

● Η επικάλυψη με mulch (φυτικά τρίμματα) συστήνεται ως ένας οικονομικός 

τρόπος ελέγχου της ασθένειας της μελάνωσης.  

● Οι καλλιεργητές μπορούν να φυτεύσουν ευρασιατικά υβρίδια υψηλής 

ανθεκτικότητας στο έλκος της καστανιάς (όπως το Bouche de Betizac). 

● Ο επικαθήμενος, ο επιτραπέζιος και ο υπόφλοιος εμβολιασμός αποτελούν 

τις απλούστερες τεχνικές για αρχάριους καστανοπαραγωγούς. 

● Οι αποτελεσματικοί τρόποι για τον έλεγχο της σφήκας της καστανιάς είναι 

η απελευθέρωση εντόμων Torymus sinensis τα οποία αποτελούν φυσικό 

εχθρό της συγκεκριμένης σφήκας, καθώς και η επιλογή ανθεκτικών 

ποικιλιών.  

● Η επεξεργασία των καστάνων με κρύο ή ζεστό νερό είναι δύο μέθοδοι για 

την μείωση των επιμολυσμένων καστάνων από τον σκώρο της καστανιάς.  
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2.3 – Εφαρμογή των αρχών της βιοδυναμικής για την ενίσχυση της θεραπείας μέσα από την 

πρόληψη  

Περίληψη της 

εκπαιδευτικής 

ύλης 

Η βιοδυναμική γεωργία είναι μία μορφή εναλλακτικής γεωργίας στην οποία η 

φάρμα αντιμετωπίζεται σαν ένας ζωντανός οργανισμός αποτελούμενος από 

κάθε ένα από τα μέρη της φάρμας το οποίο αποζητά την συνέργεια με όλα τα 

υπόλοιπα. Το Κεφάλαιο περιστρέφεται γύρω από το ποιές είναι οι αρχές της 

βιοδυναμικής γεωργίας, εξετάζοντας τα μέσα και την διαχείριση. Μέσα από τις 

κατευθύνσεις της βιοδυναμικής γεωργίας, μπορεί να βελτιωθεί η ποιότητα της 

παραγωγής καστάνων αποτρέποντας την ανάπτυξη παρασίτων και ενισχύοντας 

τις ίδιες τις καστανιές.  

Τα σημαντικότερα 

αποτελέσματα 

● Τί είναι η βιοδυναμική γεωργία;  

● Ποιά είναι τα κυριότερα παράσιτα και ασθένειες που επιβαρύνουν την 

καστανιά;  

● Πώς μπορούν να αποκλειστούν αυτά τα παράσιτα από τις καστανιές μέσω 

της βιοδυναμικής; 

● Τί είναι η ενίσχυση του εδάφους και του δέντρου και πώς μπορεί να 

υποστηρίξει την ανθεκτικότητα του δέντρου απέναντι στις ασθένειες και να 

βελτιώσει την ποιότητα της διατροφής του; 

 

Οι σημαντικότερες 

συμβουλές με 

βάση την 

εκπαιδευτική ύλη 

Οι καστανοπαραγωγοί αποκτούν επίγνωση των μεθόδων και των εφαρμογών 

της βιοδυναμικής γεωργίας. Η εκτεταμένη χρήση αυτών των μεθόδων μπορεί να 

υποστηρίξει την αποτροπή εμφάνισης ασθενειών, βελτιώνοντας ταυτόχρονα τα 

εδάφη και την ποιότητα των καστανιών. Υπολογίζοντας πως η βιοδυναμική 

χρησιμοποιεί μόνο φυσικά μέσα, αυτό ισοδυναμεί με μηδενική επίπτωση στο 

περιβάλλον και διατήρηση των θρεπτικών συστατικών και της ποιότητας του 

εδάφους.  
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Chapter 3 – Εμπόριο και προώθηση των καστάνων 

3.1 – Γενικές αρχές και εργαλεία για την προώθηση του βιολογικού αγροτικού τομέα  

Περίληψη της 

εκπαιδευτικής 

ύλης 

Το μάρκετινγκ είναι η διαδικασία μέσα από την οποία οι πάροχοι προϊόντων και 

υπηρεσιών αναζητούν πού βρίσκεται η ζήτηση για συγκεκριμένα προϊόντα και 

υπηρεσίες και στην συνέχεια βρίσκουν λύσεις για αυτή την ζήτηση καθώς και 

τρόπους να γνωστοποιήσουν στους καταναλωτές την ύπαρξη αυτών των 

λύσεων. Το μάρκετινγκ αποτελεί την πτυχή της επιχειρηματικότητας που 

εστιάζει περισσότερο στον καταναλωτή καθώς όλες οι αρχές του μάρκετινγκ 

σχετίζονται άμεσα με τον καταναλωτή. Αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για τις 

εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην ελεύθερη αγορά καθώς η επιτυχία 

εξαρτάται από τον εντοπισμό και την διατήρηση των πελατών, ώστε οι εταιρείες 

να παραμένουν επικερδείς και να διασφαλίζουν την επιχειρηματική τους 

ανάπτυξη.  

Τα σημαντικότερα 

αποτελέσματα 

Οι τέσσερις αρχές του μάρκετινγκ είναι:  

● Προϊόν: τα βασικά είδη βιολογικών τροφίμων (χαρακτηριστικά και 

ποιότητα). 

● Τιμή: αυξημένες τιμές, τιμολογιακές διαφοροποιήσεις στα διάφορα 

εμπορικά δίκτυα. 

● Τόπος: μεγάλα καταστήματα λιανικής, παραδοσιακή λιανική, εξειδικευμένα 

καταστήματα, υπηρεσίες εστίασης. 

● Προώθηση: διαφήμιση, δίαυλοι μεταξύ ιδιωτικών και δημόσιων φορέων.  

Το εκτεταμένο 7P περιλαμβάνει επίσης: άνθρωποι (People), τοποθέτηση 

(Positioning), και συσκευασία (Packaging). 

 

Οι σημαντικότερες 

συμβουλές με 

βάση την 

εκπαιδευτική ύλη 

Για να εφαρμόσουν τις αρχές του μάρκετινγκ στην πράξη ώστε να πετύχουν 

καλύτερες πωλήσεις και δικτύωση καθώς και να ενισχύσουν τις εκστρατείες 

μάρκετινγκ, οι καλλιεργητές και οι υπεύθυνοι για την πώληση του προϊόντος 

μπορούν να αντλήσουν ιδέες από ορισμένα παραδείγματα παγκοσμίως και 

βέλτιστες πρακτικές: 

- Τεχνικές μάρκετινγκ για τον εντυπωσιασμό των πελατών. 

- Τεχνικές για την κινητοποίηση των πελατών. 

- Αξιοποίηση της προέλευσης των καστάνων και της ιστορίας του brand. 

- Ενεργοποίηση προγράμματος πιστότητας. 

- Δημιουργικότητα και ανταπόκριση στις επιθυμίες των πελατών. 
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3.2 – Διαμόρφωση σχεδιασμού μάρκετινγκ ειδικά για τα βιολογικά κάστανα  

Περίληψη της 

εκπαιδευτικής 

ύλης 

Αυτό το Κεφάλαιο εστιάζει σε πέντε ερωτήματα που θέτει το μάρκετινγκ και στα 

οποία πρέπει να απαντήσει ο εμπορικός υπεύθυνος, προκειμένου να 

προωθήσει αποτελεσματικά τα βιολογικά κάστανα στην αγορά. Αυτά τα 

ερωτήματα αναφέρονται σε στοχευμένους σχεδιασμούς μάρκετινγκ, την 

εισαγωγή του προϊόντος στην αγορά, επέκταση του μεριδίου στην αγορά, την 

δημιουργία μιας θέσης στην αγορά για τα βιολογικά κάστανα, και το μάρκετινγκ 

του brand γεωργικών προϊόντων.  

Τα σημαντικότερα 

αποτελέσματα 

● Το μάρκετινγκ αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την επιτυχία ενός αγροτικού 

προϊόντος.  

● Προκειμένου να προωθήσετε αποτελεσματικά βιολογικά κάστανα στην 

αγορά θα πρέπει να εντοπίσετε το κομμάτι της αγοράς το οποίο στοχεύετε. 

● Γνωρίζοντας ποιούς θέλετε να προσεγγίσετε, γίνεται ευκολότερο να βρείτε 

τον τρόπο να το κάνετε. 

● Αφού γνωρίσετε ποιοί χρειάζονται το προϊόν, θα πρέπει να το εισάγετε στην 

αγορά καθώς και να διευρύνετε το υφιστάμενο μερίδιο σε αυτήν.  

● Ένα μεγαλύτερο μερίδιο στην αγορά επιφέρει περισσότερες πωλήσεις και 

μεγαλύτερη επιχειρηματική επιτυχία. 

● Τέλος θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ισχυρό brand, καθώς το brand είναι 

αυτό που προσδιορίζει το προϊόν και το κάνει ξεχωριστό. 

● Ο επιτυχής χειρισμός των παραπάνω θεμάτων θα οδηγήσει σε έναν 

επιτυχημένο σχεδιασμό του μάρκετινγκ και στην προώθηση και εκτίναξη των 

πωλήσεων.  

Οι σημαντικότερες 

συμβουλές με 

βάση την 

εκπαιδευτική ύλη 

Από το στάδιο της παραγωγής μέχρι το μάρκετινγκ, η αγροτική απόδοση 

εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από εξωγενείς παράγοντες. Οι καλλιεργητές θα 

χρειαστεί να διαχειριστούν με επιτυχία παράγοντες πέρα από τον έλεγχό τους, 

όπως οι κλιματικές διακυμάνσεις, οι φυσικές καταστροφές, και οι επιθέσεις 

παρασιτικών οργανισμών, προκειμένου να καταλήξουν με ένα προϊόν καλής 

ποιότητας. Τα καλά νέα είναι πως αφού παραχθεί το αγροτικό προϊόν, από εκεί 

και πέρα η προώθηση και εκτίναξη των πωλήσεων εξαρτάται αποκλειστικά από 

τον σχεδιασμό μάρκετινγκ που ακολουθεί ο παραγωγός. Έτσι, από αυτό το 

σημείο, η επιτυχία είναι στα δικά του χέρια.  
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3.3 – Τα βασικά του μάρκετινγκ σήμερα: τα εργαλεία του ψηφιακού μάρκετινγκ  

Περίληψη της 

εκπαιδευτικής 

ύλης 

Η παρούσα εκπαιδευτική ύλη παρέχει παραδείγματα πάνω στα βασικά στοιχεία 

του ψηφιακού μάρκετινγκ, καθώς και τα βασικά εργαλεία που 

χρησιμοποιούνται σήμερα, τα πλεονεκτήματα και το κέρδος από την χρήση 

τους. 

Ξεκινώντας, οι εκπαιδευόμενοι θα γνωρίσουν τα βασικά στοιχεία του ψηφιακού 

μάρκετινγκ, όπως τα πλεονεκτήματα, τα βασικά εργαλεία και βοηθήματα, 

καθώς και πώς να προετοιμάσουν και να εφαρμόσουν έναν σχεδιασμό 

ψηφιακού μάρκετινγκ. Στην συνέχεια, ο εκπαιδευόμενος θα γνωρίσει διάφορες 

αρχές και εργαλεία για να ενισχύσει τις τεχνικές επικοινωνίας και συνεργασίας. 

Τέλος, οι εκπαιδευόμενοι διδάσκονται πώς να προετοιμάσουν ένα πρόγραμμα 

ψηφιακού μάρκετινγκ. 

Τα σημαντικότερα 

αποτελέσματα 

● Τα βασικά στοιχεία του ψηφιακού μάρκετινγκ είναι η δημιουργία ενός 

ιστότοπου, η τοποθέτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η δημιουργία 

έντυπων υλικών, η χρήση οπτικοακουστικού υλικού, ο εντοπισμός των 

σημείων προωθητικών δράσεων, η ενεργή συμμετοχή σε εμπορικές 

εκθέσεις, γαστρονομικές εκδηλώσεις, ανταλλαγές με παραγωγικούς τομείς. 

● Τα βασικά κανάλια ψηφιακού μάρκετινγκ: μέσω ιστότοπου, μέσω 

διαδικτύου, διαφήμιση pay-per-click (ppc), μάρκετινγκ περιεχομένου, email 

μάρκετινγκ, μάρκετινγκ μέσων κοινωνικής δικτύωσης, συνεταιριστικό 

μάρκετινγκ, βίντεο μάρκετινγκ, μηνύματα sms, διαφημίσεις google, google 

analytics. 

 

Οι σημαντικότερες 

συμβουλές με 

βάση την 

εκπαιδευτική ύλη 

Το ψηφιακό μάρκετινγκ αποτελεί μία πολύ διαδεδομένη έννοια και 

χρησιμοποιείται σήμερα ευρέως σε όλους τους τομείς και σε όλες τις αγορές. 

Αποτελεί μία σύγχρονη μορφή μάρκετινγκ η οποία βασίζεται στην διερεύνηση 

των καταναλωτών, την σκιαγράφηση των καταναλωτών απεύθυνσης και την 

προσέλκυση και διάδραση μαζί τους μέσω email, ιντερνετ, πλατφόρμες 

αναζήτησης, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και άλλα ψηφιακά και ηλεκτρονικά 

κανάλια.  

Το κλειδί είναι να αναπτύξετε έναν σχεδιασμό ψηφιακού μάρκετινγκ που να σας 

τοποθετεί σε όλα τα σημεία όπου οι ενδιαφερόμενοι ήδη βρίσκονται, και στην 

συνέχεια με την χρήση διαφόρων ψηφιακών καναλιών να έρθετε σε επαφή μαζί 

τους με πολλαπλούς τρόπους.  



  

 

 

Σελίδα 14 από 22 

Η επικέντρωση στην συμπεριφορά του καταναλωτή, συγκεκριμένα στην 

ανάλυση των κινήτρων και ενδιαφερόντων, την εκτίμηση των ρίσκων και της 

ποιότητας των πληροφοριών, την διατήρηση των πελατών και τις προτιμήσεις 

για τους τρόπους επικοινωνίας, είναι αναπόσπαστα με την επιλογή εργαλείων 

επικοινωνίας και την ανάπτυξη ενός αποτελεσματικού σχεδιασμού μάρκετινγκ 

προς τους πελάτες. 
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3.4 – Τα βασικά του μάρκετινγκ σήμερα: μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκθέσεις και δικτύωση  

Περίληψη της 

εκπαιδευτικής 

ύλης 

Η παρούσα εκπαιδευτική ύλη παρέχει παραδείγματα από τα βασικά στοιχεία 

του μάρκετινγκ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καθώς και τις βέλτιστες 

πρακτικές για την τοποθέτηση σε αυτά, για την διεύρυνση του δικτύου, καθώς 

και για την συμμετοχή σε εκθέσεις και εκδηλώσεις και το μάρκετινγκ για 

καλύτερη δικτύωση και απόδοση. 

Ξεκινώντας, οι εκπαιδευόμενοι θα γνωρίσουν τις βασικές αρχές του μάρκετινγκ 

στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στην συνέχεια, ο εκπαιδευόμενος θα γνωρίσει 

τα μεγαλύτερα ακροατήρια, σε εκθέσεις και εκδηλώσεις, καθώς και τα 

χαρακτηριστικά της παρουσίας των βιολογικών τροφίμων στην αγορά, σήμερα. 

 

Τα σημαντικότερα 

αποτελέσματα 

● Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προσφέρουν μία νέα δυνατότητα διάδρασης. 

Από την μία, δίνουν την ευκαιρία στις εταιρείες να κατηγοριοποιούν τους 

πελάτες σύμφωνα με τις προσωπικές πληροφορίες και αγοραστικές 

συνήθειες, και να ενεργοποιούν μία γρήγορη διάδοση μηνυμάτων σε έναν 

πολύ μεγάλο αριθμό ανθρώπων. Από την άλλη, τα κοινωνικά δίκτυα 

επιτρέπουν στους καταναλωτές να επικοινωνούν με τις εταιρείες και να 

επικυρώνουν κάθε μία από τις πληροφορίες που διαδίδονται. 

● Οι εκδηλώσεις μπορούν να επίσης να είναι τόσο αποτελεσματικές ώστε να 

επηρεάζουν σημαντικούς τομείς όπως την φήμη, την παρουσία και την 

σύνδεση με το ευρύτερο κοινό. Δεν απαιτεί μία τεράστια απορρόφηση 

πόρων παρά μόνο δημιουργικότητα, ένα μήνυμα για την ποιότητα των 

καστάνων και για την εφαρμογή των αξιών των παραγωγών. 

● Η δικτύωση μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως ένα αποτελεσματικό 

εργαλείο επικοινωνίας μέσω της εξάπλωσης και του φαινομένου 

bandwagon, των οριζόντιων δικτύων με παραγωγούς βιολογικών προϊόντων, 

ή με δίκτυα και κλάδους δραστηριοποιούμενους κάθετα στην προμηθευτική 

αλυσίδα, το μάρκετινγκ από στόμα σε στόμα, των influencers, του 

μοιράσματος ιδεών, της συγκριτικής αξιολόγησης, της ετοιμότητας στην 

αξιοποίηση ευκαιριών, κλπ. 

Είναι στο χέρι του παραγωγού να αποφασίσει τίνος είδους δικτύωση ή ποιόν 

συνδυασμό θα επιλέξει να εφαρμόσει προκειμένου να προσεγγίσει το κοινό στο 

οποίο θέλει να απευθυνθεί.  

 

Οι σημαντικότερες 

συμβουλές με 

Η εκτίναξη των ψηφιακών τεχνολογιών έχει μεταμορφώσει τον τρόπο με τον 

οποίο οι επιχειρήσεις προσεγγίσουν τους πελάτες, αλλά παρόλη την εξέλιξη των 
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βάση την 

εκπαιδευτική ύλη 

ιστότοπων, των μπλογκ και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, οι παραδοσιακές 

μορφές επικοινωνίας είναι πάντα εφαρμόσιμες και χρήσιμες για την προσέγγιση 

ενός κοινού απεύθυνσης. 

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης υπερβαίνουν το μάρκετινγκ και το branding. 

Μετατρέπονται με ταχείς ρυθμούς σε καθοριστικό μέρος της αναζήτησης του 

κοινού για επώνυμα προϊόντα. Τα εργαλεία των μέσων κοινωνικής δικτύωσης 

χρησιμοποιούνται επί το πλείστον από τους αγοραστές καστάνων και 

μεταποιημένων προϊόντων τους, καθώς και από τους παραγωγούς τους. Οι 

εκδηλώσεις οργανώνονται κατά παραγγελία των εταιρειών, των brand, και των 

υπηρεσιών, και υπάρχουν αναρίθμητες μορφές ώστε να ανταποκρίνονται στους 

διαφορετικούς στρατηγικούς στόχους. Μία εκδήλωση μπορεί να είναι τόσο 

επιδραστική ώστε να επηρεάσει σημαντικούς τομείς όπως η φήμη, η παρουσία, 

και η σύνδεση με το κοινό απεύθυνσης. Μερικές δραστηριότητες που 

σχετίζονται με την δικτύωση μπορούν επίσης να χρησιμοποιούνται ως βέλτιστες 

πρακτικές για την προώθηση brand και προϊόντων. 
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3.5 – Στοιχεία οικονομικής ανάλυσης της κερδοφορίας στην παραγωγή βιολογικών προϊόντων – 

Επιχειρηματικό σχέδιο μιας «EcoChestnut» καλλιέργειας βιολογικών καστάνων  

Περίληψη της 

εκπαιδευτικής 

ύλης 

Σε αντίθεση με τους περισσότερους γεωργικούς τομείς, ο βιολογικός και 
συμβατικός καστανοπαραγωγικός τομέας παρουσιάζει μεγάλη ομοιότητα στις 
μεθόδους παραγωγής (πολύ περιορισμένη χρήση παρασιτοκτόνων, λιπασμάτων, 
συγκρίσιμες ανάγκες σε εργατοώρες, και συγκρίσιμες μέθοδοι επεξεργασίας). Οι 
παραγωγοί βιολογικών καστάνων εισπράττουν καλύτερες τιμές για τα προϊόντα 
τους και λαμβάνουν περισσότερη χρηματοδότηση από τους συμβατικούς 
καλλιεργητές. Επομένως, εάν ένας καλλιεργητής βιολογικών καστάνων καταφέρει 
να λύσει τα θέματα φθοράς και μικρού μεγέθους (μεταποιώντας για παράδειγμα 
ένα μεγάλο μέρος της παραγωγής), η παραγωγή βιολογικών καστάνων τείνει να 
είναι περισσότερο επικερδής από την συμβατική.  
 
Για να βοηθηθούν οι καλλιεργητές βιολογικών καστάνων να σχεδιάσουν ένα 
επιχειρηματικό πλάνο, μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον πίνακα επιχειρηματικού 
μοντέλου. Περιλαμβάνει εννέα πλαίσια τα οποία επιτρέπουν σε έναν νέο 
παραγωγό βιολογικών καστάνων να σχεδιάσει ένα βιώσιμο επιχειρηματικό πλάνο.  

 

Τα 

σημαντικότερα 

αποτελέσματα 

● Τα μεγάλα κάστανα εκπροσωπούν την πλειοψηφία της κατανάλωσης φρέσκων 

καστάνων στην Ευρώπη (για παράδειγμα το 60% της κατανάλωσης στην Γαλλία 

έχει κατηγοριοποιηθεί ως «μεγάλα κάστανα»). 

● Αν και οι καταναλωτές συχνά υπολογίζουν τα κάστανα ως φυσικά και 

περιβαλλοντικά βιώσιμα προϊόντα του δάσους, τα βιολογικά κάστανα 

καταλαμβάνουν μόλις το 1% της αγοράς καστάνων. 

●  Η αναπτυσσόμενη αγορά επεξεργασμένων καστάνων έχει επαναφέρει τα 

παραδοσιακά μικρά κάστανα ως δημοφιλές προϊόν, οδηγώντας σε εκτίναξη της 

κατανάλωσης. 

● Το οικονομικό μοντέλο των βιολογικών καλλιεργειών βασίζεται σε μεγάλο 

βαθμό στην τοπική κατανάλωση και τις τοπικές προμηθευτικές αγορές. 

 

Οι 

σημαντικότερες 

συμβουλές με 

βάση την 

εκπαιδευτική 

ύλη 

● Ένα ενδιαφέρον προϊόν επεξεργασμένων καστάνων το οποίο διατηρεί την 

ταυτότητα του φρέσκου προϊόντος είναι τα αποφλοιωμένα, βρασμένα και 

συσκευασμένα εν κενώ βιολογικά κάστανα. 

● Η τιμή των προϊόντων καστάνων είναι γενικά υψηλότερη για τα φρέσκα ή 

μεταποιημένα βιολογικά κάστανα εξαιτίας της «εικόνας» του παραγωγού και 

της προδιάθεσης του καταναλωτή να πληρώσει περισσότερο.  
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3.6 – Διαχείριση της ποιότητας στην παραγωγή βιολογικών καστάνων  

Περίληψη της 

εκπαιδευτικής 

ύλης 

Η διαχείριση της ποιότητας των γεωργικών προϊόντων χρησιμεύει στην ενίσχυση 
της αμοιβαίας αναγνώρισης των προϊόντων μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών και 
παρέχει την εγγύηση στους καταναλωτές πως τα προϊόντα με σήμανση που 
αγοράζουν παράγονται και επεξεργάζονται με συγκεκριμένους τρόπους που 
ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένα κριτήρια. 
Η διαχείριση της ποιότητας από φορείς πιστοποίησης συμπληρώνεται από την 
διαχείριση της ποιότητας από τους ίδιους τους παραγωγούς. Εστιάζοντας στον 
ευρωπαϊκό τομέα των καστάνων, οι καστανοπαραγωγοί χρησιμοποιούν την 
τεχνογνωσία τους για να παρεμβαίνουν σε διάφορα στάδια (πριν την συγκομιδή, 
κατά την συγκομιδή, μετά την συγκομιδή και κατά την επεξεργασία, και στο στάδιο 
του τελικού προϊόντος) της αλυσίδας παραγωγής και επεξεργασίας για να 
βελτιώσουν την ποιότητα του τελικού προϊόντος. Τα κάστανα καθώς αποτελούν 
ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο προϊόν, απαιτούν άμεση και προσεκτική επεξεργασία 
μετά την συγκομιδή για να βελτιωθεί η δυνατότητα αποθήκευσης και να αυξηθεί η 
ποιότητα του τελικού προϊόντος. Τελικά προϊόντα υψηλής ποιότητας μπορούν να 
εγγυηθούν μόνο όταν οι παραγωγοί περιλαμβάνουν διάφορα μέτρα διαχείρισης 
της ποιότητας, ορισμένα από τα οποίο περιγράφονται με λεπτομέρεια σε αυτό το 
Κεφάλαιο, κατά την αλυσίδα παραγωγής και επεξεργασίας. 
Δύο διαφορετικά είδη σημάνσεων αφορούν τον ευρωπαϊκό τομέα καστάνων: οι 
σημάνσεις που εστιάζουν στην γεωγραφική προέλευση των προϊόντων και η 
σήμανση Ευρωπαϊκής Βιολογικής Γεωργίας με έμφαση στην βιολογική προέλευση 
των πρωτογενών υλικών. 
 

Τα 

σημαντικότερα 

αποτελέσματα 

● Ένας αυξανόμενος αριθμός Ευρωπαίων καταναλωτών επιλέγουν τοπικά και 

βιολογικά τρόφιμα, που παράγονται με βιώσιμες πρακτικές. 

● Για να εξασφαλιστεί πως η ποιότητα των τροφίμων που δηλώνεται ισχύει, 

υπάρχουν ειδικοί ελεγκτικοί μηχανισμοί.  

● Τα τέσσερα βασικά στάδια του ποιοτικού ελέγχου στην γεωργία και την 

παραγωγή τροφίμων μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως εξής: πριν από την 

συγκομιδή, κατά την συγκομιδή, μετά την συγκομιδή και κατά την επεξεργασία, 

και το στάδιο του τελικού προϊόντος.  

 

Οι 

σημαντικότερες 

συμβουλές με 

βάση την 

εκπαιδευτική 

ύλη 

● Για να εξασφαλίσουν την ποιότητα του τελικού προϊόντος, οι 

καστανοπαραγωγοί πρέπει να ελέγχουν τους πληθυσμούς του σκώρου της 

καστανιάς σε όλη την αλυσίδα παραγωγής. 

● Η πιστοποίηση βιολογικού προϊόντος συστήνεται για την καλλιέργεια της 

καστανιάς, καθώς υπάρχουν μικρές διαφορές μεταξύ της συμβατικής και 

βιολογικής μεθόδου παραγωγής, την ίδια στιγμή που οι τιμές πώλησης είναι 

εμφανώς υψηλότερες για τα προϊόντα βιολογικής παραγωγής.  
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Κεφάλαιο 4 – Καλλιέργεια βιολογικών καστάνων, μία δύναμη αγροτικής 

ανάπτυξης στην Ευρώπη  

4.1 – Η υλική και άυλη κληρονομιά της ευρωπαϊκής καλλιέργειας καστάνων  

Περίληψη της 

εκπαιδευτικής 

ύλης 

Τα κάστανα και η παραγωγή τους αποτελούν παράδοση και μέρος τις διατροφής 

για πολλές ευρωπαϊκές περιοχές. Κάνει αυτό από μόνο του το κάστανο μέρος της 

κοινής μας παράδοσης; Σε αυτό το Κεφάλαιο θα γνωρίσετε την πολυδιάστατη 

έννοια της Κληρονομιάς και θα βοηθηθείτε να εντοπίσετε την δικής σας 

Κληρονομιά της Καστανιάς.  

Τα 

σημαντικότερα 

αποτελέσματα 

● Τί είναι η φυσική και πολιτιστική κληρονομιά και τί η αγροτική κληρονομιά; 

● Πώς εντοπίζουμε την τοπική κληρονομιά της καστανιάς; 

● Πώς προσδιορίζουμε τα δυνητικά οικονομικά οφέλη της τοπικής 

κληρονομιάς; 

● Πώς μπορούμε να ενισχύσουμε την τοπική κληρονομιά; 

 

Οι 

σημαντικότερες 

συμβουλές με 

βάση την 

εκπαιδευτική 

ύλη 

Η κληρονομιά της καλλιέργειας καστάνων αποτελεί μέρος της κληρονομιάς επειδή 
της αποδίδεται ένα τέτοιο νόημα από την εκάστοτε τοπική κοινότητα αλλά και 
παραπέρα. 

Το πλεονέκτημα από την διατήρηση και ενίσχυση της φυσικής και πολιτιστικής 
κληρονομιάς των καστάνων γίνεται προσβάσιμο μόνο εάν: 

● Έχει προσδιοριστεί σωστά η τοπική κληρονομιά και η δυνατότητές της 

● Η τοπική κληρονομιά μπορεί να ενσωματωθεί σε ένα ιδιωτικό ή δημόσιο 

έργο.  

Η αξία των καστανιών και της καστανοπαραγωγής έχει αναγνωριστεί σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο ως Φυσική και Πολιτιστική Κληρονομιά σε διάφορες περιοχές των χωρών 

μας. Αποτελεί μια πραγματική προοπτική για τις τοπικές οικονομίες.  
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4.2 – Η παραγωγή βιολογικών καστάνων ως παράγοντας προσέλκυσης τουριστών σε μια περιοχή  

Περίληψη της 

εκπαιδευτικής 

ύλης 

Καθώς η παραγωγή βιολογικών καστάνων προσθέτει αξία στην περιοχή 

παραγωγής, τα κάστανα και η καλλιέργειά τους μπορούν να γίνουν μέρος ενός 

τουριστικού έργου και να συνεισφέρουν στον εμπλουτισμό των επαγγελματικών 

δραστηριοτήτων. Αυτό το Κεφάλαιο παρέχει διάφορα παραδείγματα τουριστικών 

δραστηριοτήτων που αναπτύχθηκαν σε σχέση με τους καστανεώνες και την 

παραγωγή των καστάνων.  

Τα 

σημαντικότερα 

αποτελέσματα 

● Γνώσεις για τις τουριστικές δραστηριότητες που σχετίζονται με την 

παραγωγή καστάνων. 

● Πώς να προσδιορίσετε την υφιστάμενη τουριστική δυναμική που 

σχετίζεται με τους καστανεώνες και την παραγωγή καστάνων. 

● Βιολογική παραγωγή και βιώσιμος τουρισμός. 

● Δυνατότητες εμπλουτισμού των δραστηριοτήτων σας μέσω του τουρισμού 

και οι υφιστάμενοι περιορισμοί. 

 

Οι 

σημαντικότερες 

συμβουλές με 

βάση την 

εκπαιδευτική 

ύλη 

Οι τουριστικές δραστηριότητες μπορούν να αποτελέσουν μία επιπρόσθετη πηγή 

εισοδήματος για την τοπική κοινότητα και τους καστανοπαραγωγούς. Υπάρχουν 

αναρίθμητα εμπνευσμένα παραδείγματα βιώσιμων πρωτοβουλιών. 

Ωστόσο, ο εμπλουτισμός και η ανάπτυξη των τουριστικών δραστηριοτήτων 

αποτελούν επιπρόσθετες προκλήσεις για τους καλλιεργητές. Για να 

αντιμετωπιστούν αυτές οι προκλήσεις, σε αυτό το Κεφάλαιο προτείνονται αρκετές 

κατευθύνσεις με βάση τον βιώσιμο τουρισμό, και ποιοτικές και συλλογικές 

πρωτοβουλίες. 
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4.3 – Η περιβαλλοντική και τοπιογραφική αξία των βιολογικών καστάνων  

Περίληψη της 

εκπαιδευτικής 

ύλης 

Η περιβαλλοντική και τοπιογραφική αξία των καστανεώνων εξαρτάται από το 
ενδιαφέρον των παραγωγών βιολογικών καστάνων, καθώς μόνο οι καλά 
διαχειριζόμενοι καστανεώνες έχουν την δυνατότητα να προσφέρουν μία πληθώρα 
ωφέλιμων υπηρεσιών προς το οικοσύστημα (διατήρηση της βιοποικιλότητας, 
προστασία του εδάφους, και, μεταξύ άλλων, παραγωγή βασικών τροφίμων), με 
περαιτέρω επακόλουθα οφέλη που αναφέρονται σε αυτό το Κεφάλαιο (π.χ., 
βιώσιμος τουρισμός και προστασία από δασικές πυρκαγιές).   

Σε αυτό το Κεφάλαιο προτείνονται δράσεις σε πολλά επίπεδα οι οποίες μπορούν 
να εφαρμοστούν από διαφορετικούς παράγοντες (συμπεριλαμβανομένων των 
καστανοπαραγωγών) οι οποίοι σχετίζονται με την διαχείριση των τοπίων 
προκειμένου να αναγνωριστεί η αξία των καστανόδασων από το ευρύ κοινό. 
Παραδείγματα είναι τα μονοπάτια σε τοποθεσίες με πολιτιστική και φυσική 
κληρονομιά, εργαστήρια και πιστοποιήσεις της παραγωγής καστάνων. 

Εξαιτίας της εμπλοκής πληθώρας διαφορετικών παραγόντων στην οργάνωση και 
την διαχείριση των τοπίων, θα πρέπει να ακολουθείται μία συνολική προσέγγιση 
για να ξαναχτιστεί η τοπιογραφική φήμη των καστανεώνων. Προφανώς, οι 
καλλιεργητές βιολογικών καστάνων παίζουν έναν πρωτεύοντα ρόλο σε αυτή την 
διαδικασία. Δεν θα πρέπει να θεωρούνται απλά ως παραγωγοί ενός διατροφικού 
είδους, αλλά περισσότερο ως μπροστάρηδες της δυναμικής των τοπικών τοπίων, 
λαμβάνοντας υπόψη τον πλούτο της κληρονομιάς τον οποίο βοηθούν να 
προστατευτεί και να ενισχυθεί σε περιβαλλοντικό, κοινωνικό και οικονομικό 
επίπεδο.  

Τα 

σημαντικότερα 

αποτελέσματα 

● Οι καστανεώνες παρέχουν πολλές περιβαλλοντικές υπηρεσίες: Προστατεύουν 

τους οικισμούς από τις δασικές πυρκαγιές, μειώνουν την διάβρωση του 

εδάφους, προστατεύουν την βιοποικιλότητα, συνεισφέρουν επιπρόσθετα στην 

τοπική ανάπτυξη με τις μεταποιητικές βιοτεχνίες των καστάνων. 

● Η ανάπτυξη του αγροτικού τουρισμού δικαιώνει την ενίσχυση της 

αρχιτεκτονικής και τοπιογραφικής κληρονομιάς που σχετίζεται με την 

εκμετάλλευση των καστανόλογγων.   

Οι 

σημαντικότερες 

συμβουλές με 

βάση την 

εκπαιδευτική 

ύλη 

● Για να διαδοθεί το ενδιαφέρον για την τοπιογραφία στις περιοχές όπου 

κυριαρχούν οι καστανόλογγοι, μπορούν να χρησιμοποιηθούν πολλά εργαλεία, 

όπως: περιηγήσεις αναψυχής στους καστανόλογγους, πρότυποι 

αποκαταστημένοι καστανεώνες, επί τόπου καλλιτεχνικές παρεμβάσεις, κλπ.  
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4.4 – Η καλλιέργεια βιολογικών καστάνων ως παράμετρος για την κοινωνική συνοχή  

Περίληψη της 

εκπαιδευτικής 

ύλης 

Οι ευρωπαϊκοί πολιτισμοί των καστάνων διαμορφώθηκαν από τις ευρωπαϊκές 
καστανιές. Σε αυτούς τους πολιτισμούς η καθημερινή ζωή πρακτικά όλων των 
κατοίκων περιστρεφόταν γύρω από δραστηριότητες που σχετίζονται με την 
παραγωγή, την επεξεργασία και την εμπορία των καστάνων, καθώς και την 
παραγωγή ξυλείας και ζωικών προϊόντων (από τα ζώα που έβοσκαν στους 
καστανεώνες). Αυτή η εξάρτηση από μία δενδροκαλλιέργεια είχε ως αποτέλεσμα 
την ανάπτυξη μοναδικών τεχνουργημάτων, ειδών διατροφής, μιας μοναδικής 
κοινωνικο-οικονομικής δυναμικής καθώς και ενός μοναδικού κοινωνικο-
οικονομικού συστήματος. Με λίγα λόγια, όλα τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά για 
την επίτευξη της κοινωνικής συνοχής.  

Δυστυχώς, όλοι οι πολιτισμοί των καστάνων κατέρρευσαν για πολλούς λόγους 
όπως η άφιξη των εξωτικών ασθενειών και παρασίτων, καθώς και η αστικοποίηση 
της Ευρώπης κατά τον εικοστό αιώνα. Χωρίς τους ανθρώπους, το 
αγροοικοσύστημα των καστανεώνων, άρχισε να δυσλειτουργεί (μικρή παραγωγή, 
ασθενικά δέντρα), αναδεικνύοντας την σημαντική συνεισφορά των ανθρώπων 
στην διατήρηση αυτού του μοναδικού αγροτοσυστήματος. 

Ευτυχώς, υπάρχει ένα αυξανόμενο ενδιαφέρον γύρω από την μοναδική αξία της 
κοινωνικής συνοχής που χαρακτήριζε τους πολιτισμούς της καστανιάς στην ακμή 
τους. Ενεργοποιούνται πολλές πρωτοβουλίες (εκπαίδευση των κατοίκων, 
εμπνευσμένοι κάτοικοι που αξιοποιούν την τέχνη και την διατροφή, κλπ.) για την 
επανανακάλυψη της αξίας των καστανιών για τις κοινωνικές σχέσεις. 

Τα 

σημαντικότερα 

αποτελέσματα 

● Οι πολιτισμοί των καστάνων αποτελούν ένα τέλειο παράδειγμα κοινωνικο-

περιβαλλοντικών συστημάτων που δημιουργούν κοινωνική συνοχή μεταξύ των 

κατοίκων τους. Για παράδειγμα, η καλλιέργεια των καστάνων στην Κορσική, η 

οποία επιβλήθηκε διοικητικά, επηρέασε καθοριστικά την κοινωνική συνοχή 

των κατοίκων της Κορσικής. 

● Τέλος, τα κάστανα κερδίζουν περισσότερη προσοχή εξαιτίας των διάφορων 

κοινωνικών τάσεων όπως οι διατροφή χωρίς γλουτένη και η φυσική διατροφή. 

Αυτές οι τάσεις αποτελούν σημαντικό κίνητρο για την ανανέωση των 

ευρωπαϊκής παραγωγής καστάνων και, στην συνέχεια, για την αναζωογόνηση 

των αγροτικών πληθυσμών που σχετίζονται με την καστανοπαραγωγή.  

 

 

 


