
παναγιώτης παπαδόπουλος  

γεωπόνος MSc , συνιδρυτής open farm  

openfarm.gr  



παναγιώτης  παπαδόπουλος 
 

γεωπόνος MSc, φυτικής παραγωγής, ΓΠΑ 

γεωργικός σύμβουλος βιολογικής γεωργίας 

συνιδρυτής med culture & δικτύου open farm 

διαπιστευμένος εκπαιδευτής ενηλίκων  

μέλος του αγροοικολογικού δικτύου ελλάδος  



  … Μετάβαση ! ?  



 Ευθύνη και των καταναλωτών πολιτών  
για το μοντέλο παραγωγής αγροτικών προϊόντων/ τροφίμων   
μέσω της αγοράς – κατανάλωσης προιόντων…  

“Ν' αγαπάς την ευθύνη.  
Να λες: Εγώ, εγώ μονάχος μου έχω χρέος να σώσω τη γης.  

Αν δε σωθεί, εγώ φταίω.”   -  Νίκος Καζαντζάκης  

Βιώσιμη κι Ενσυνείδητη Κατανάλωση ! 
 co-producer 



Αναγνώριση των προϊόντων 

 με θετικό για το περιβάλλον αποτύπωμα  

(επισήμανση / πιστοποίηση) 

 

Εκπαίδευση , Ενημέρωση  των πολιτών  

 περιβαλλοντική εκπαίδευση στα σχολεία 

 

Μικρότερες Αγροδιατροφικές αλυσίδες  

& άμεση επικοινωνία -  επαφή  με τον παραγωγό 

Αγροτουρισμός – Open Farm   

 

  

 co-producer !? 
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Presentation Notes
Ασφάλεια:  HACCP απουσία κινδύνων για υγεία καταναλωτήμικροβιολογικοί, χημικοί, φυσικοί κίνδυνοιΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΗΜΑ Η συμβολή του Ελληνικού Σήματος στην προώθηση των προϊόντων και των επιχειρήσεων που αποκτούν δικαίωμα χρήσης του είναι ιδιαίτερης σημασίας. Με αυτόν τον τρόπο προωθούνται: τα τοπικά προϊόντα η τοπική επιχειρηματικότητα μέρος της οποίας αποτελούν οι μικρές επιχειρήσεις παραγωγών και μεταποιητών προϊόντων.Είναι ένα σημαντικό μέσο ενεργητικής αντίστασης των εγχώριων παραγωγικών δυνάμεων, έναντι της προωθούμενης ισοπέδωσης, μέσω της παγκοσμοιοποιημένης αγοράς χωρίς φραγμούς και κανόνες, η οποία αντικειμενικά ευνοεί τους καθετοποιημένους παραγωγικούς ομίλους των πολυεθνικών και πλήττει την μικρομεσαία παραγωγή.Το Πρότυπο AGRO 7 εκδόθηκε από τον εθνικό οργανισμό AGROCERT – ΕΛΓΟ “ΔΗΜΗΤΡΑ” με σκοπό την έκδοση και εφαρμογή προδιαγραφών για την επισήμανση των ελληνικών προϊόντων ζωικής προέλευσης ως προϊόντα από ζώα που δεν εκτρέφονται με Γενετικά Τροποποιημένες Ζωοτροφές.Ποιους αφορά :Το εν λόγω Πρότυπο μπορεί να χρησιμοποιηθεί από όλες τις επιχειρήσεις που εμπλέκονται στην παραγωγή ζωοτροφών, στην εκτροφή ζώων/πουλερικών/ιχθύων, στην παραγωγή και διάθεση στην αγορά προϊόντων ζωικής προέλευσης και οι οποίες επιθυμούν :1. Να καθιερώσουν, να εφαρμόζουν και να τηρούν συγκεκριμένες διαδικασίες με σκοπό την τεκμηρίωση της παραγωγής ζωοτροφών ως προμηθευτές επιχειρήσεων που τα ζώα τους δεν εκτρέφονται με Γενετικά Τροποποιημένες Ζωοτροφές.2. Να καθιερώσουν, να εφαρμόζουν και να τηρούν συγκεκριμένες διαδικασίες με σκοπό την τεκμηρίωση της παραγωγής προϊόντων από ζώα που δεν εκτρέφονται με Γενετικά Τροποποιημένες Ζωοτροφές3. Να ζητήσουν την πιστοποίηση των προϊόντων από ζώα που δεν εκτρέφονται με Γενετικά Τροποποιημένες Ζωοτροφές4. Να ενταχθούν στο σύστημα ελέγχου και πιστοποίησης ως εμπλεκόμενοι στην παραγωγή προϊόντων από ζώα που δεν εκτρέφονται με Γενετικά Τροποποιημένες ΖωοτροφέςΔομή και όροι απόκτησης σήματος AGRO 7 :Ανάλογα με τη φύση και την παραγωγική δραστηριότητα κάθε ενδιαφερόμενης επιχείρησης, το Πρότυπο AGRO 7 ορίζει τις απαιτήσεις που πρέπει να καλυφθούν βάσει των ακόλουθων κατηγοριών :Απαιτήσεις για την παραγωγή ζωοτροφώνΑπαιτήσεις για την εκτροφή ζώων, πουλερικών ή ιχθύωνΑπαιτήσεις για την επεξεργασία, συσκευασία, εμπορία γάλακτος από ζώα που δεν εκτρέφονται με Γενετικά Τροποποιημένες ΖωοτροφέςΑπαιτήσεις για την σφαγή ζώων/πουλερικών που δεν εκτρέφονται με Γενετικά Τροποποιημένες ΖωοτροφέςΑπαιτήσεις για την τυποποίηση / συσκευασία / εμπορία κρέατος από ζώα/πουλερικά που δεν εκτρέφονται με Γενετικά Τροποποιημένες ΖωοτροφέςΑπαιτήσεις για την τυποποίηση / συσκευασία / εμπορία αυγών από κοτόπουλα που δεν εκτρέφονται με Γενετικά Τροποποιημένες ΖωοτροφέςΑπαιτήσεις για την τυποποίηση / συσκευασία / εμπορία ιχθύων που δεν εκτρέφονται με Γενετικά Τροποποιημένες ΖωοτροφέςΑπαιτήσεις για τα σημεία πώλησης κρέατος από ζώα/πουλερικά που δεν εκτρέφονται με Γενετικά Τροποποιημένες ΖωοτροφέςΒασικοί άξονες για την κάλυψη των επιμέρους απαιτήσεων του Προτύπου προκειμένου μια επιχείρηση να πιστοποιηθεί επιτυχώς κατά AGRO 7 είναι :Καθιέρωση συστήματος ιχνηλασιμότητας σε όλα τα στάδια παραγωγήςΑυστηρός έλεγχος παραλαβής πρώτων και βοηθητικών υλών, προμιγμάτων, πρόσθετων υλών κ.α.Αποτελεσματικός και διαρκής έλεγχος τελικών προϊόντωνΑποτελεσματικό σύστημα χειρισμού “μη συμμορφούμενου προίόντος”Τήρηση κανόνων επισήμανσης



Open Farm 2 school  

Εκπαίδευση  



Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά  της Ανθρωπότητας της 
UNESCO  (2010 / 2013) 



Εκπαίδευση και Εμπειρία μέσω της δικτύωσης … 

Αγροδιατροφή και ολοκληρωμένη διαχείριση  προορισμού  

Νέο προφίλ τουριστικού προορισμού 

 Ψηφιακό  

 Πράσινο   (περιβάλλον - διατροφή) 

 Κοινωνικό …..  

Ταξιδευτές  
Τουρίστες  

Presenter
Presentation Notes
WELLNESS TRAVEL HAS BECOME A MAJOR FOCAL POINT OF TRAVEL DESTINATIONSTOURISM TO BENEFIT LOCAL COMMUNITIEShttps://www.adventurestudenttravel.com/9-habits-of-millennial-travelers/ 



Lonely Planet Awards Greece as sustainable Food Destination for 2021 

 “…informally, Greeks have been green for centuries.” 

 

Greece was in fact highlighted as a “sustainable food 

destination” given the fact that its people are used to 

eating seasonally and, especially in the countryside, 

are still “growing vegetables, harvesting olives and 

preparing silky oil, and cooking up a storm with 

tomatoes, fresh fish and wild greens…” 



? Ειδικό Σήμα Αγροτουρισμού 

…σε χώρους λειτουργικά 
ενοποιημένους με αγροτικές 

εκμεταλλεύσεις,  
…. συνδυάζεται υποχρεωτικά με 

την παραγωγή αγροτικών 
προϊόντων  

Υφιστάμενο Νομοθετικό πλαίσιο  

Presenter
Presentation Notes
Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης Ειδικού Σήματος Αγροτουρισμού (Ε.Σ.Α.).Αγροτουρισμός είναι κατά την έννοια του άρθρου 28 του ν. 4276/2014 η ειδική μορφή τουρισμού υπαίθρου, η οποία αφορά την παροχή υπηρεσιών υποδοχής και φιλοξενίας ή και εστίασης σε χώρους λειτουργικά ενοποιημένους με αγροτικές εκμεταλλεύσεις, οι οποίες προσφέρονται συνδυαστικά με δραστηριότητες που σχετίζονται με την αγροτική παραγωγή, όπως και με την προστασία και ανάδειξη του φυσικού και ανθρωπογενούς αγροτικού τοπίου. Η δραστηριότητα του αγροτουρισμού συνδυάζεται υποχρεωτικά με την παραγωγή αγροτικών προϊόντων κατά την έγνοια του άρθρου 2 περίπτωση ζ΄ τουv. 3874/2010, όπως ισχύει.Οι αγροτουριστικές επιχειρήσεις λειτουργούν με Ειδικό Σήμα Αγροτουρισμού (Ε.Σ.Α.) που εκδίδεται από την οικεία Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού (Π.Υ.Τ.) του Υπουργείου Τουρισμού. Πρότυπο του Ε.Σ.Α. περιλαμβάνεται στο Άρθρο 6.1.2 Το Ε.Σ.Α. χορηγείται εφάπαξ με τους όρους ότι �α) καθ' όλη τη διάρκεια της λειτουργίας της επιχείρησης βρίσκονται σε ισχύ οι άδειες των επιμέρους εγκαταστάσεων �β) τα δικαιολογητικά των οποίων η ισχύς λήγει αντικαθίστανται υποχρεωτικά προ της λήξης τους, άλλως το Ειδικό Σήμα αναστέλλεται αυτοδίκαια.



Αγροτουρισμός είναι κατά την έννοια του άρθρου 28 του ν. 4276/2014 η ειδική μορφή 

τουρισμού υπαίθρου, η οποία αφορά την παροχή υπηρεσιών υποδοχής και φιλοξενίας 

ή και εστίασης σε χώρους λειτουργικά ενοποιημένους με αγροτικές εκμεταλλεύσεις, οι 

οποίες προσφέρονται συνδυαστικά με δραστηριότητες που σχετίζονται με την αγροτική 

παραγωγή, όπως και με την προστασία και ανάδειξη του φυσικού και ανθρωπογενούς 

αγροτικού τοπίου.   

Υφιστάμενο Νομοθετικό πλαίσιο  

Οι αγροτουριστικές επιχειρήσεις λειτουργούν με 

Ειδικό Σήμα Αγροτουρισμού (Ε.Σ.Α.) που εκδίδεται 

από την οικεία Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού 

(Π.Υ.Τ.) του Υπουργείου Τουρισμού.  



Ειδικό Σήμα Επισκέψιμης Μονάδας για τρεις νέες 

κατηγορίες παραγωγικών κλάδων: 

• Επισκέψιμα Ζυθοποιεία  

• Επισκέψιμα Ελαιοτριβεία  

• Επισκέψιμα Τυροκομεία 

Επισκέψιμα Οινοποιεία  

Νέες τουριστικές υπηρεσίες  



Π ο λ υ λ ε ι τ ο υ ρ γ ι κ ά  Α γ ρ ο κ τ ή μ α τ α :   ν. 4235/2014  

Τ α  χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ά  κ α ι  ο ι  α π α ι τ ή σ ε ι ς  λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α  τ ο υ ς  

Πολυλειτουργικό Αγρόκτημα είναι η αγροτική 

εκμετάλλευση, η οποία διαθέτει, τουλάχιστον: 

α) καλλιεργήσιμη έκταση  (ελαχ. 5 στρ …) 

β) φυτικό ή ζωικό κεφάλαιο και 

γ) χώρο εστίασης ή δυνατότητα εκπαίδευσης ή 

δυνατότητα επίδειξης και παρακολούθησης της 

παραγωγικής διαδικασίας ή οικοτεχνική 

μεταποίηση και λειτουργεί με έμφαση στις 

τοπικές παραγωγικές δυνατότητες κάθε 

περιοχής.  
Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθ. 
543/34450/2017 
ΦΕΚ 1145/Β/3-4-2017 
Πολυλειτουργικά Αγροκτήματα. 

Υφιστάμενο Νομοθετικό πλαίσιο  
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Presentation Notes
Πολυλειτουργικό αγρόκτημα θεωρείται και ο επιδεικτικός αγρός, το οποίο εντάσσει στη λειτουργία τουμεμονωμένα ή συνδυαστικά δράσεις μεταφοράς γνώσης, καινοτομίας, εκπαίδευσης, επίδειξης μεθόδων καιτεχνικών της πρωτογενούς παραγωγικής διαδικασίας και μεταποίησης. Η νομοθετική τους κατοχύρωση έγινε το 2014. Τρία χρόνια μετά, εκδόθηκε η ΚΥΑ η οποία καθόριζε τις λεπτομέρειες του θεσμικού πλαισίου και καθιέρωνε τους όρους για την πιστοποίησή τους.��



Καλλιεργήσιμη έκταση:  εντός των ορίων του αγροκτήματος, το οποίο θα πιστοποιηθεί 

ως πολυλειτουργικό.   

 

Φυτικό κεφάλαιο:  καλλιέργεια δύο τουλάχιστον ειδών φυτικής παραγωγής,( 

τοπικών/παραδοσιακών ποικιλιών, χρήση πιστοποιημένου πολλαπλασιαστικού υλικού, 

καλλιέργεια με παραδοσιακές ή/και φιλοπεριβαλλοντικές μεθόδους παραγωγής.  

 

Ζωικό κεφάλαιο:  να έχει ποικιλομορφία,  όπου είναι εφικτό να αποτελείται από 

αυτόχθονες ή τοπικές φυλές ζώων.  

Ως ελάχιστος πληθυσμός εκτροφής ζωικού κεφαλαίου ορίζονται, συνδυαστικά ή μη, οι 

τρεις (3) μεγάλες μονάδες ζώων (ΜΜΖ).  

Η μέθοδος εκτροφής θα πρέπει να διασφαλίζει την ευζωία των ζώων.  

Π ο λ υ λ ε ι τ ο υ ρ γ ι κ ό  Α γ ρ ό κ τ η μ α :   

Υφιστάμενο Νομοθετικό πλαίσιο  



…χαρακτηρίζεται από έναν ή περισσότερους από  τους ακόλουθους 

προσανατολισμούς που υποδηλώνει τον τομέα κύριας δραστηριοποίησής του:  

 

Α) Γεωργικό (φυτικής ή ζωικής κατεύθυνσης), εφόσον δραστηριοποιείται κυρίως στην 

αγροτική δραστηριότητα και στην οικοτεχνία, 

Β) Καινοτόμο, εφόσον δραστηριοποιείται κυρίως στην εφαρμογή καινοτόμων 

πρακτικών και τεχνικών, 

Γ) Περιβαλλοντικό, εφόσον δραστηριοποιείται κυρίως σε φιλοπεριβαλλοντικές δράσεις 

και δράσεις  διατήρησης της βιοποικιλότητας, 

Δ) Πολιτιστικό/πολιτισμικό, εφόσον δραστηριοποιείται κυρίως στη γνωριμία με την 

ιστορία, τον πολιτισμό και τις παραδόσεις της ευρύτερης περιοχής  

Ε)  Γαστρονομικό, εφόσον δραστηριοποιείται κυρίως στην ανάδειξη της τοπικής 

κουζίνας ή της Μεσογειακής διατροφής. 

Π ο λ υ λ ε ι τ ο υ ρ γ ι κ ό  Α γ ρ ό κ τ η μ α :   

Υφιστάμενο Νομοθετικό πλαίσιο  

Presenter
Presentation Notes
Δικαίωμα δημιουργίας και λειτουργίας Πολυλειτουργικών Αγροκτημάτων έχουν:α) οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ)β) συμπράξεις φυσικών ή/και νομικών προσώπων εγγεγραμμένων στο ΜΑΕΕ καιγ) συμπράξεις φυσικών ή/και νομικών προσώπων εγγεγραμμένων στο ΜΑΕΕ μεάλλα φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα, με την προϋπόθεση ότι ο/οι εγγεγραμμένος/οι στο ΜΑΑΕ μετέχει/-ουνμε ποσοστό τουλάχιστον 50% στη σύμπραξη.Φυτικό κεφάλαιο: Το φυτικό κεφάλαιο θα πρέπει να περιλαμβάνει τη καλλιέργεια δύο τουλάχιστον ειδών φυτικής παραγωγής, εκ των οποίων η μία τουλάχιστον επιλογή να αφορά την καλλιέργεια τοπικών/ παραδοσιακών ποικιλιών, ή/και ειδών, ή/και τη χρήση πιστοποιημένου πολλαπλασιαστικού υλικού, καθώς και την καλλιέργεια με παραδοσιακές ή/και φιλοπεριβαλλοντικές μεθόδους παραγωγής.Ζωικό κεφάλαιο: Το ζωικό κεφάλαιο θα πρέπει να έχει ποικιλομορφία και όπου είναι εφικτό να αποτελείται από αυτόχθονες ή τοπικές φυλές ζώων. Ελάχιστος πληθυσμός εκτροφής ζωικού κεφαλαίου είναι 3 μεγάλες μονάδες ζώων - ΜΜΖ. Χώρος εστίασης- παρασκευής γευμάτων: Στην περίπτωση που το Πολυλειτουργικό Αγρόκτημα διαθέτειχώρο εστίασης και παρασκευής γευμάτων πρέπει να πληρούνται οι προδιαγραφές υγιεινής και ασφαλείας.Επιτρέπονται τα υπαίθρια μαγειρεία και οι παραδοσιακές τεχνικές μαγειρικής που αναδεικνύουν τις τοπικές/Εφόσον το 50% τουλάχιστον των παρεχόμενων γευμάτωναναδεικνύουν την τοπική κουζίνα ή τοπικές διατροφικέςσυνθήκες, τότε ο προσανατολισμός του αγροκτήματοςμπορεί να χαρακτηριστεί ως γαστρονομικός.Χώρος εκπαίδευσης: Η κτηριακή υποδομή και η υλικοτεχνική υποδομή του χώρου πρέπει να είναι επαρκήςγια την κάλυψη των αναγκών της εκπαιδευτικής-επιδεικτικής διαδικασίας. Ως ελάχιστες απαιτήσειςκαθορίζονται η διαθεσιμότητα ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή, ενός προβολικού μηχανήματος και η ύπαρξηπυρασφάλειας του χώρου. Επιπλέον θα πρέπει να προβλέπονται από 3 μέχρι 20 θέσεις εκπαιδευόμενων.Εκπαιδευτικές δραστηριότητες: Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες που μπορεί να αναπτύσσει τοΠολυλειτουργικό Αγρόκτημα, είτε με ίδια μέσα, είτε σε συνεργασία με εκπαιδευτικά ή/και ερευνητικάιδρύματα/φορείς αφορούν ενδεικτικά, τα κάτωθι θεματικά πεδία:α) δράσεις πρόληψης ή προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή,β) μέθοδοι και τεχνικές παραγωγής που μειώνουν το κόστος, μεταποίηση και εμπορία γεωργικώνπροϊόντων,γ) δράσεις για τη βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων (έδαφος, νερό, ενέργεια κ.α.),δ) προστασία της βιοποικιλότητας και του περιβάλλοντος,ε) παρατήρηση άγριων ζώων, θηραμάτων και πτηνών,στ) μεσογειακή διατροφή, διατροφή και πρόληψη της υγείας,



Εκπαιδευτικές δραστηριότητες- θεματικά πεδία:  

α) δράσεις πρόληψης ή προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή,  

β) μέθοδοι και τεχνικές παραγωγής που μειώνουν το κόστος, μεταποίηση και εμπορία 

γεωργικών προϊόντων,  

γ) δράσεις για τη βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων (έδαφος, νερό, ενέργεια κ.α.), 

δ) προστασία της βιοποικιλότητας και του περιβάλλοντος,  

ε) παρατήρηση άγριων ζώων, θηραμάτων και πτηνών,  

στ) μεσογειακή διατροφή, διατροφή και πρόληψη της υγείας,  

ζ) γευσιγνωσία κ.α.  

Χώρος εκπαίδευσης/επίδειξης/παρακολούθησης:  

 κτηριακή υποδομή και η υλικοτεχνική υποδομή του χώρου ! 

 Ως ελάχιστες απαιτήσεις καθορίζονται η διαθεσιμότητα ενός ηλεκτρονικού 

υπολογιστή(!!), ενός προβολικού μηχανήματος (!!) και η ύπαρξη πυρασφάλειας του 

χώρου.  

 προβλέπονται από τρεις (3) μέχρι είκοσι (20) θέσεις εκπαιδευόμενων. 



Π ο λ υ λ ε ι τ ο υ ρ γ ι κ ό  Α γ ρ ό κ τ η μ α :  ! ?   



Δικαίωμα δημιουργίας και λειτουργίας των αγροκτημάτων έχουν οι εγγεγραμμένοι στο 

Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (το ετήσιο εισόδημά τους 

απαιτείται να προέρχεται κατά 35% από αγροτικές δραστηριότητες) ή συμπράξεις 

φυσικών και νομικών προσώπων (αρκεί το 50% του συνόλου που μετέχει στη σύμπραξη 

να είναι εγγεγραμμένο στο ΜΑΑΕ). 

Π ο λ υ λ ε ι τ ο υ ρ γ ι κ ό  Α γ ρ ό κ τ η μ α :   

Υφιστάμενο Νομοθετικό πλαίσιο  

Αρμόδιες Αρχές  

- Η Διεύθυνση Έρευνας, Καινοτομίας και Εκπαίδευσης, του Υπουργείου Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων 

- Ο «Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ)» ορίζεται ως 

αρμόδιος φορέας για την απονομή κατά χρήση του σήματος του πολυλειτουργικού 

αγροκτήματος…!? 



Οικοτεχνία 

ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΟΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 

«Προϊόντα οικοτεχνικής παρασκευής»:  

Προϊόντα τα οποία παράγονται από τη μεταποίηση, 

μικρής κλίμακας, αγροτικών προϊόντων αποκλειστικά 

ιδίας παραγωγής, από τον επαγγελματία αγρότη, στη 

μονάδα προϊόντων οικοτεχνικής παρασκευής, τα οποία 

προορίζονται για τα σημεία διάθεσης. 

Κεντρικό Ηλεκτρονικό  

Μητρώο Οικοτεχνίας 

Υφιστάμενο Νομοθετικό πλαίσιο  

Presenter
Presentation Notes
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Οικοτεχνίας (ΚΗΜΟ) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξηςκαι Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ). Για τους όρους και τις απαιτήσεις παραγωγής και διάθεσης τροφίμων οικοτεχνικής παρα-σκευής, καθώς και των διαδικασιών καταχώρισης των μονάδων αυτών στο ΚΗΜΟ, ισχύουν όσα ορίζονται στηνμε αριθμ. 4912/120862 υπουργική απόφαση (Α΄ 2468), όπως ισχύει.Η παραγωγή ασφαλών τροφίμων και η προστασία της υγείας του καταναλωτή, είναι υποχρέωση όλων των εργαζομένων σε μια επιχείρηση τροφίμων. Όλοι όσοι ασχολούνται με τη διαχείριση τροφίμων (από την παρασκευή έως τη διάθεση), συμβάλουν στην ασφάλεια των τροφίμων, ώστε να μην προκαλούνται ανεπιθύμητες ενέργειες στους καταναλωτές. 



 openfarm.gr  

https://openfarm.gr/
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Το δίκτυο / openfarm.gr  Βήμα 1ο Επιλέξτε 



Βήμα 1ο Επιλέξτε Το δίκτυο / openfarm.gr  

https://openfarm.gr/search/
https://openfarm.gr/search/


Βήμα 2ο Ενημερωθείτε 

Ενημερωθείτε για τις δραστηριότητες, τα ωράρια  

και τις μέρες που μπορεί να σας υποδεχθεί.  



Βήμα 3ο Επικοινωνήστε 

Επικοινωνήστε απευθείας για τα διαθέσιμα 

προγράμματα και τις δραστηριότητες που σας 

ενδιαφέρουν ή μιλήστε μαζί μας για να σας 

βοηθήσουμε να σχεδιάσετε μια ομαδική εκδρομή, 

εκδήλωση ή σεμινάριο στην συγκεκριμένη μονάδα. 
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Open Farm Project    - Βιώσιμος ΑγροΔιατροφικός Προορισμός 

- Έρευνα & Χαρτογράφηση των επισκέψιμων μονάδων: τοπικά αγροκτήματα & 

μονάδες τροφίμων, γαστρονομικούς προορισμούς.  

- Επικοινωνία – Εκπαίδευση/Ενημέρωση των υποψήφιων μονάδων – παραγωγών 

-  Kατηγοριοποίηση, Δημιουργία ψηφιακού προφίλ  και προβολή στο δίκτυο open 

farm . 

 

- Δημιουργία τοπικού αγροδιατροφικού δικτύου με επισκέψιμα αγροκτήματα και 

τοπικές μονάδες παραγωγής τροφίμων της περιοχής. 

 

- Επιμέλεια και προβολή δράσεων των επισκέψιμων αγροκτημάτων της περιοχής και 

στα πλαίσια του ευρύτερου θεσμού “Open Farm Days ” ή/ και στο πλαίσιο κάποιου 

τοπικής αντίστοιχης εκδήλωσης και δράσης.   

https://openfarm.gr/
https://openfarm.gr/
https://openfarm.gr/
https://openfarm.gr/
https://openfarm.gr/
http://www.openfarmdays.gr/
http://www.openfarmdays.gr/
http://www.openfarmdays.gr/
http://www.openfarmdays.gr/
http://www.openfarmdays.gr/
http://www.openfarmdays.gr/


To Open Farm Days είναι ένας ετήσιος 

θεσμός που αφορά ανοιχτά επισκέψιμα 

αγροκτήματα & μονάδες παραγωγής 

τροφίμων του δικτύου open farm, σε 

όλες τις περιφέρειες της Ελλάδας. 

 

Είναι ένα πέρασμα στα παρασκήνια για 

να γνωρίσουμε τον ζωτικό ρόλο που 

έχουν οι αγρότες στη φροντίδα της 

υπαίθρου και την βιωσιμότητα τους 

αγροοικοσυστήματος.  

 
 www.openfarmdays.gr  

https://openfarm.gr/


 www.openfarmdays.gr  

 Open Farm Days 2021  

Περισσότεροι από 1.500 επισκέπτες, μικροί & μεγάλοι,  συμμετείχαν σε 90 εκδηλώσεις που οργανώθηκαν 

αυτό το διήμερο, στα 60 ανοιχτά, φιλόξενα αγροκτήματα και επιχειρήσεις αγροτουρισμού του δικτύου 

Open Farm, σε όλη την Ελλάδα.  

https://openfarm.gr/


 Open Farm Days 2022 
Μάιος 28 -29 & Σεπτέμβριος 24-25   



Απολογισμός  Open Farm Days  -  Μάιος 2022 

 28 & 29 Μαΐου 2022 

 63 αγροκτήματα του δικτύου open  farm σε όλη τη Ελλάδα! 

 102 εκδηλώσεις το Σαββατοκύριακο 

 περισσότεροι από 1650 επισκέπτες όλων των ηλικιών 

 

Ξεναγήσεις σε βιολογικούς αγρούς, οπωρώνες & αμπελώνες, φάρμες με 

ζώα και θεματικούς κήπους,… συλλογή σε ροδώνες, λεβάντες, αγρούς με 

βότανα, φρούτα και λαχανικά,… εργαστήρια για μεγάλους και παιδιά και 

φυσικά γευσιγνωσία με καλές τροφές και κρασιά.   

    



Open Farm Days 2022  Μάιος 28 -29  



• Εκδηλώσεις – Σεμινάρια   

• Εργαστήρια  &  Ομιλίες  

για διατροφή – υγεία - περιβάλλον 

• Γευσιγνωσία 

• Γνωριμία με τον Παραγωγό (δίκτυο open farm)     

• Μαγειρική (farm to chef)   

 

Food Hub Experience 



Food Hub Experience 









https://www.gastronomos.gr/exodos/eidhseis/open-farm-i-aythentiki-empeiria/57547/  

https://www.gastronomos.gr/exodos/eidhseis/open-farm-i-aythentiki-empeiria/57547/










Κρανίδι Αργολίδος 

Ζάκρος, Ν. Λασιθίου Καραβάς, Κύθηρα 

 www.openfarm.gr  



 www.openfarm.gr  



 www.openfarm.gr  



100% ORGANIC  /  TRADITIONAL   /   SLOW FOOD 

Δρακωνα κεραμειων 



Ηρώων Πολυτεχνείου, Νέα Είσοδος, Καλαμάτα 







ευχαριστώ  
για την  

προσοχή σας 
 

ανακαλύψτε τα 
ανοιχτά 

αγροκτήματα  
openfarm.gr   

hello@openfarm.gr  

mailto:hello@openfarm.gr
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