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Πλαίσιο 
Τα τελευταία χρόνια υπάρχει ένα αυξανόμενο ενδιαφέρον από νέους ανθρώπους να ασχοληθούν με τον τομέα 

της εκμετάλλευσης των ΑΦΦ. Η πλούσια ελληνική χλωρίδα και ο μεγάλος αριθμός εγκαταλελειμένων εκτάσεων 

στις αγροτικές περιοχές, παρέχουν μια μεγάλη δυναμική σε αυτή την κατεύθυνση. Ωστόσο, οι περισσότεροι από 

τους νέους αγρότες/επιχειρηματίες δεν έχουν ανάλογη εμπειρία στον χώρο και έχουν υπάρξει πολλές αποτυχίες 

και απογοητεύσεις. 

 

Σκοπός 
Σύμφωνα με αυτές τις ανάγκες, ο το ΚΕΚ του ΟΑΕΔ οργάνωσε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα κατάρτισης, 

σχεδιασμένο ειδικά για τους ανθρώπους που θέλουν να ασχοληθούν με την εκμετάλλευση των αρωματικών και 

φαρμακευτικών φυτών. Το πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε ανθρώπους που προέρχονται από αγροτικές 

περιοχές και πραγματοποιείται σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές. Οι θεματικές που καλύπτονται είναι: 

1. Καλλιέργεια ΑΦΦ 

2. Συλλογή, επεξεργασία και μεταποίηση ΑΦΦ 

3. Τυποποίηση, νομοθετικό πλαίσιο 

4. Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας, μάρκετινγκ 

5. Ηλεκτρονικό εμπόριο 

 

Theme: 12 - Knowledge transfer & communication 

Position in the Value Change: Training and support decision tools 

Factsheet type: Practice 
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Αποτελέσματα 
Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα έχουν εκπαιδευτεί στα περισσότερα θέματα 

σχετικά με την εκμετάλλευση των ΑΦΦ, όπως η καλλιέργεια και επεξεργασία, το νομοθετικό πλαίσιο, οι 

πιστοποίηση και το marketing. Η συνολική διάρκεια του προγράμματος είναι 295 ώρες. Το πρόγραμμα ξεκίνησε 

το 2016 και μέχρι σήμερα έχουν ολοκληρωθεί 5 κύκλοι σε διαφορετικές περιοχές. Μέχρι σήμερα, στο πρόγραμμα 

έχουν εγγραφεί 125 άτομα και έχουν ολοκληρώσει 70, πολλοί από τους οποίους έχουν ήδη τις δικές τους 

επιχειρήσεις στον χώρο. 

 

Προτάσεις 
Η εκμετάλλευση αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών μπορεί να προσφέρει πολλές δυνατότητες στους νέους 

που θέλουν να αυξήσουν το εισόδημά τους ή να αποκτήσουν μια εναλλακτική πηγή βασικού εισοδήματος. 

Ωστόσο, η έλλειψη γνώσης σε συγκεκριμένα θέματα μπορεί να οδηγήσει σε κακά αποτελέσματα. 

Συνιστούμε στους ανθρώπους να συμμετέχουν σε σχολεία και εκπαιδευτικά προγράμματα σαν αυτό που 

οργανώνουμε. 

 

Αντίκτυπο και αδυναμίες 
Σύμφωνα με την εμπειρία  και τις εκτιμήσεις μας, η εκμετάλλευση των αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών 

μπορεί να έχει ένα πολύ θετικό αντίκτυπο στις τοπικές κοινωνίες και την αγροτική ανάπτυξη, καθώς προσφέρει 

μεγάλες αποδόσεις με χαμηλό κόστος παραγωγής. Το βασικό πρόβλημα είναι η έλλειψη γνώσης και η σωστή 

οργάνωση, κάτι το οποίο μπορεί να λυθεί μόνο με συνεχή εκπαίδευση και πληροφόρηση.  

 

Μελλοντικές βελτιώσεις 
Σε συνέχεια των 5 πρώτων επιτυχημένων κύκλων εκπαίδευσης, το ΚΕΚ του ΟΑΕΔ έχει ξεκινήσει ήδη την 

προετοιμασία 3 νέων κύκλων σε διαφορετικές περιοχές. Μέσα σε αυτό το έτος, επίσης, θα ξεκινήσουμε 

περισσότερα προγράμματα σε διάφορα θέματα σχετικά με την αγροτική ανάπτυξη. 

 

 
 

Επίδειξη εκχύλισης αιθέριο ελαίου. Φωτο: Νίκος Μάρκος 
 

Περισσότερες πληροφορίες 

http://www.oaed.gr/kek-mathetes 

  

 

https://efiint-my.sharepoint.com/personal/sarah_adams_efi_int/Documents/Sarah/Projects/SINCERE/1.Communications/practice%20abstracts/www.incredibleforest.net
http://www.oaed.gr/kek-mathetes


www.incredibleforest.net      INCREDIBLE | Innovation Networks of Cork, Resin & Edibles in the Mediterranean Basin P a g e  | 3 

3 

Συγγραφείς 
 

Δημοσιεύτηκε στις: 

Αργύρης Κύρκος, kek.ioannina@oaed.gr, www.oaed.gr  

 

4 Ιουνίου 2020 

Άννα Τσόγκα, kek.ioannina@oaed.gr, www.oaed.gr  

 

 

 

 About INCREDIBLE 

INCREDIBLE project aims to show how Non-Wood Forest Products can play an important 

role in supporting sustainable forest management and rural development, by creating 

networks to share and exchange knowledge and expertise. ‘Innovation Networks of Cork, 

Resins and Edibles in the Mediterranean basin’ (INCREDIBLE)  promotes cross-sectoral 

collaboration and innovation to highlight the value and potential of NWFPs in the region. icons by Icons8 
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