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Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής

Επιτροπής στην παραγωγή της

παρούσας έκδοσης δεν συνιστά

αποδοχή του περιεχομένου, το

οποίο αντικατοπτρίζει

αποκλειστικά τις απόψεις των

συντακτών, και η Επιτροπή δεν

μπορεί να αναλάβει την ευθύνη

για οποιαδήποτε χρήση των

πληροφοριών που περιέχονται σε

αυτήν.

http://www.ecochestnut.eu/


2

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΕΣ: ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ECOCHESTNUT 

Το Εγχειρίδιο EcoChestnut για τους επιμορφωτές αποτελεί έναν οδηγό
για τους εκπαιδευτές των καστανοπαραγωγών και για όλους τους
φορείς υποστήριξης που θα ήθελαν να αξιοποιήσουν το εκπαιδευτικό
πρόγραμμα EcoChestnut για να παρέχουν επιπλέον βοήθεια στα μέλη
τους. Καθοδηγεί τους επιμορφωτές στην μεθοδολογία του πώς να
εφαρμόσουν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα EcoChestnut, εξηγώντας
ιδιαίτερα την αποσπασματική δομή του. Αυτό το Εγχειρίδιο αποσκοπεί
στο να καθοδηγήσει τους εκπαιδευτές και τους συμβούλους, στην
ποικιλία θεμάτων του εκπαιδευτικού προγράμματος EcoChestnut. Τους
παρέχει βοήθεια στην προετοιμασία του μαθήματος, καθώς και στην
καλύτερη παρουσίαση της δυναμικής της πλατφόρμας προς τους
εκπαιδευόμενους. Το Εγχειρίδιο διατίθεται στα Ελληνικά, τα Αγγλικά, τα
Βουλγαρικά, τα Γαλλικά, τα Πορτογαλικά και τα Ισπανικά.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΣΤΑΝΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΕΣ: 

ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ECOCHESTNUT ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΣΤΑΝΩΝ

The Βασικός στόχος του Εγχειριδίου EcoChestnut είναι να καθοδηγήσει
τους καστανοπαραγωγούς στο πώς να πιστοποιήσουν τα κάστανά τους
ως βιολογικά προϊόντα. Περιέχει τις πληροφορίες που περιγράφουν
όλη την διαδικασία, βήμα-βήμα, καθώς και πληροφορίες για το μέσο
κόστος της διαδικασίας. Το Εγχειρίδιο θα πρέπει να βοηθήσει τους
καστανοκαλλιεργητές και τους μεταποιητές να εξοικειωθούν με την
διαδικασία και να αποφασίσουν εάν επιθυμούν ή όχι, να αναλάβουν τις
δεσμεύσεις της πιστοποίησης. Το Εγχειρίδιο παρέχει ακόμα στους
καστανοκαλλιεργητές και τους μεταποιητές συνοπτική, στοχευμένη
πληροφόρηση για το περιεχόμενο του εκπαιδευτικού προγράμματος
EcoChestnut, προσφέροντας μια γενική επισκόπησή του.
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ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ: ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ 
ECOCHESTNUT ΓΙΑ ΤΟΝ «ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟ ΤΗΣ
ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΤΩΝ ΚΑΣΤΑΝΕΩΝΩΝ»

Αυτό το Εγχειρίδιο παρέχει στους φορείς πολιτικού σχεδιασμού και
στους καστανοκαλλιεργητές πληροφορίες για την αναξιοποίητη
δυναμική των καστανεώνων και τις καστανοπαραγωγής. Προσφέρει
διάφορους τρόπους εμπλουτισμού της καστανοπαραγωγής, οι οποίοι
περιγράφονται μέσα από μελέτες περιπτώσεων. Περιλαμβάνει τρία
βασικά θέματα:
1. Μία ανάλυση για την σκοπιμότητα της αποκατάστασης ενός 
καστανεώνα.
2. Έναν πίνακα αξιολόγησης της καταλληλότητας ενός συγκεκριμένου 
καστανεώνα για αποκατάσταση.
3. Τεχνικά έγγραφα και μελέτες περιπτώσεων που σχετίζονται με 
διάφορα θέματα όπως ο εμπλουτισμός της γεωργικής παραγωγής, ο 
αγροτουρισμός, κλπ.

ECOCHESTNUT ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Το εκπαιδευτικό διαδικτυακό πρόγραμμα EcoChestnut αποτελείται
από τέσσερα Μαθήματα (Lessons) το καθένα από τα οποία
περιλαμβάνει αρκετά Θέματα (Topics), τα οποία παρέχουν ευρεία
κάλυψη για όλα τα ζητήματα που αφορούν τον τομέα των καστάνων,
ξεκινώντας από την καλλιέργεια, μέχρι την εμπορευματοποίηση και
την προώθηση. Παρουσιάζεται επίσης πώς η βιολογική καλλιέργεια
των καστάνων μπορεί να αποτελέσει κινητήρια δύναμη για την
ανάπτυξη αρκετών αγροτικών περιοχών της Ευρώπης. Βασικός
στόχος αυτού του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η κατάρτιση
των καστανοπαραγωγών σε όλες τις διαφορετικές φάσεις της
καλλιέργειας των καστάνων, από την σπορά μέχρι το μάρκετινγκ.

https://ecochestnut.eu/ecochestnut-course/
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Μάθημα 1 – Πώς παράγονται τα βιολογικά 
κάστανα ;
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Φύτευση και εμβολιασμός (μπόλιασμα)

Λίπανση και διαχείριση του καλλιεργήσιμου εδάφους

Το κλάδεμα και η μορφοποίηση των δέντρων

Η άρδευση ενός βιολογικού καστανεώνα

Από την συγκομιδή στην αποθήκευση

Μέθοδοι επεξεργασίας προϊόντων βιολογικής πιστοποίησης 

Co-funded by the 
Erasmus+ Programme of

the European Union



Μάθημα 2 – Βιολογικές και βιοδυναμικές 
διαδικασίες στην καστανοκαλλιέργεια

Διαχείριση και έλεγχος αγριόχορτων

Μέτρα προστασίας απέναντι σε έντομα, 
παράσιτα και ασθένειες

Εφαρμογή των αρχών της βιοδυναμικής για την 
ενίσχυση της θεραπείας μέσα από την πρόληψη 
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Mάθημα 3 

Εμπόριο και προώθηση των καστάνων

Γενικές αρχές και εργαλεία για την προώθηση του βιολογικού 
αγροτικού τομέα 

Διαμόρφωση σχεδιασμού μάρκετινγκ ειδικά για τα βιολογικά 
κάστανα 

Τα βασικά του μάρκετινγκ σήμερα: τα εργαλεία του 
ψηφιακού μάρκετινγκ 

Τα βασικά του μάρκετινγκ σήμερα: μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης, εκθέσεις και δικτύωση 

Στοιχεία οικονομικής ανάλυσης της κερδοφορίας στην 
παραγωγή βιολογικών προϊόντων – Επιχειρηματικό σχέδιο 
μιας «EcoChestnut» καλλιέργειας βιολογικών καστάνων

Διαχείριση της ποιότητας στην παραγωγή βιολογικών καστάνων
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Μάθημα 4 
Καλλιέργεια βιολογικών κάστανων, μία 
δύναμη αγροτικής ανάπτυξης στην Ευρώπη 

Η υλική και άυλη κληρονομιά της ευρωπαϊκής 
καλλιέργειας καστάνων

Η παραγωγή βιολογικών καστάνων ως παράγοντας 
προσέλκυσης τουριστών σε μια περιοχή 

Η περιβαλλοντική και τοπιογραφική αξία των 
βιολογικών καστάνων

Η καλλιέργεια βιολογικών καστάνων ως 
παράμετρος για την κοινωνική συνοχή 
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Οι εταίροι EcoChestnut

Coopérative pour le Développement de  l'emploi dans les métiers 
du patrimoine – France
cde-petrapatrimonia.com

Syndicat mixte du Parc naturel régional  de Corse
Parcu di Corsica – France  
www.pnr.corsica

Universidad de Vigo – Spain 
www.uvigo.gal

Instituto Politecnico de Braganca – Portugal  
portal3.ipb.pt/index.php/pt/ipb

Mediterranean Centre of Environment - Greece
www.medcenv.org

AC Melivia - Greece
https://acmelivias.gr/

DAKOM – Bulgaria  
dakom-bg.com
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