
H παγκόσµια ζήτηση 
για τα καλλυντικά και τα 
προϊόντα ευεξίας 
αυξάνεται οδηγώντας σε 
ισχυρή ανάπτυξη την 
παραγωγή αρωµατικών
         φυτών σε ευρεία 
                  κλίµακα. 

Η διατήρηση και η αύξηση της 
ανταγωνιστικότητας του τοµέα  της 
µεταποίησης φυτών απαιτεί τη διαφύλαξη 
της ποιότητας µέσω της χρήσης 
οργανικών πρακτικών. Είναι λοιπόν 
σηµαντικό να στηρίξουµε την επιµόρφωση 
των ευρωπαίων παραγωγών προς αυτή 
την κατεύθυνση. 

Επιμόρφωση εξ' αποστάσεως
στον τομέα της Οργανικής Παραγωγής,

των Αρωματικών Φυτών και
των Αιθέριων Ελαίων

Με συγχρηματοδότηση από
το πρόγραμμα «Erasmus+»
της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 www.eco-oils.eu



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.
 

Το έργο Eco-Οils
υποστηρίζει την κατάρτιση των ευρωπαίων επαγγελµατιών στην 
καλλιέργεια και στη µεταποίηση των αρωµατικών φυτών προς µια ποιοτική, 
βιολογική παραγωγή.

Ποιοί είναι οι κύριοι στόχοι του Εco-Oils;
∆ηµιουργία ικανοτήτων µέσω ενός διαδικτυακού προγράµµατος 
επιµόρφωσης που είναι προσαρµοσµένο και σχεδιασµένο ειδικά για 
να καλύψει τις ανάγκες των παραγωγών αρωµατικών φυτών και 
αιθέριων ελαίων που ενδιαφέρονται για την οργανική παραγωγή

Ανάπτυξη των παιδαγωγικών δεξιοτήτων των εκπαιδευτών στον 
γεωργικό τοµέα, επιτρέποντάς τους να παραδώσουν ψηφιακή 
εκπαίδευση υψηλής ποιότητας. 

Tο έργο ECOOils βασίζεται στις ικανότητες και την εµπειρία 6 ευρωπαίων εταίρων από 5 χώρες 

Ομάδες-στόχοι του έργου αποτελούν οι: 
Καλλιεργητές 
αρωµατικών φυτών 
που ενδιαφέρονται για 
βιολογική παραγωγή

Παραγωγοί 
αποσταγµάτων και 
αιθέριων ελαίων 

Εκπαιδευτές γεωργικών 
παραγωγών στον τοµέα 
των αρωµατικών φυτών 
και των αιθέριων ελαίων

Νέοι επιχειρηµατίες 
που εισέρχονται στην 
παραγωγή αυτή
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