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Οι κύριοι στόχοι είναι:

➢ περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης στον τομέα των βοτάνων, στις χώρες
της Μαύρης Θάλασσας του HEGO,

➢ εντοπισμός των αναγκών κατάρτισης των τελικών χρηστών από διάφορες
ομάδες στόχους,

➢ διερεύνηση της υιοθέτησης πρακτικών εκσυγχρονισμού και βελτίωσης της
εμπορικής αξίας των προϊόντων,

➢ εξαγωγή των τελικών κοινών ευρημάτων, συμπερασμάτων και προτάσεων
σχετικά με τις ανάγκες κατάρτισης μεταξύ των χωρών του έργου.

Στόχοι του T1



D.T1.1.1

Activity Title: Activity A.T1.1 - Market Research Review

Deliverable Title: D.T1.1.1 - Market research studies review material

Duration: M1-M3



D.T1.1.1

• Μια ερευνητική ανασκόπηση από κάθε εταίρο (ΡΡ), με έντυπα, ηλεκτρονικά
έγγραφα και αρχεία με διαθέσιμες ερευνητικές μελέτες, εθνικές και τοπικές
εκθέσεις για καλλιέργειες βοτάνων, προϊόντα, λίστες με σχετικές επιχειρήσεις
και ήδη υπάρχουσες έρευνες αγοράς σε εθνικό επίπεδο.

• Το υλικό από όλους τους εταίρους συλλέχθηκε από τον PP2 και δημιουργήθηκε
ένας ενιαίος ηλεκτρονικός φάκελος.

• Αυτό το παραδοτέο χρησιμοποιήθηκε ως αναφορά για την ανάπτυξη του
D.T1.2.1.



D.T1.2.1

Activity Title: Activity A.T1.2 - Development of the Market Research Survey Protocol

Deliverable Title: D.T1.2.1 - Integrated Survey Protocol and accompanying tools

Duration: M1-M10



D.T1.2.1
• Ένα ημι-δομημένο ερωτηματολόγιο στην Αγγλική γλώσσα, το οποίο μεταφράστηκε

από τους PP2, PP3, PP4 και PP5 στις εθνικές γλώσσες.

• Δομή Ερωτηματολογίου:

➢ ΜΕΡΟΣ I Πληροφορίες δείγματος

➢ ΜΕΡΟΣ II Ανάγκες κατάρτισης

➢ ΜΕΡΟΣ III Πρακτικές εκσυγχρονισμού

➢ ΜΕΡΟΣ IV Βελτίωση της εμπορικής αξίας των φυτικών προϊόντων

➢ ΜΕΡΟΣ V Δικτύωση και δημιουργία εμπορικών δεσμών

➢ ΜΕΡΟΣ VI SWOT & PEST Ανάλυση



D.T1.3.1

Activity Title: Activity A.T1.3 - Implementation of Market Research Surveys

Deliverable Title: D.T1.3.1 - Market Research Surveys folder

Duration: M4-M10



D.T1.3.1
• Ένας φάκελος από κάθε ΡP, με τη λίστα επαφών των

ενδιαφερομένων και τις μεθόδους συλλογής
δεδομένων.

• Το σύνολο των ενδιαφερομένων θα πρέπει να είναι
30-50, σε κάθε χώρα και από διάφορες ομάδες-
στόχους.

• Η κύρια μέθοδος συλλογής ήταν οι προσωπικές
συνεντεύξεις. Σε περίπτωση αδυναμίας (λόγω
πανδημίας, εθνικοί λόγοι), τότε οι συνεντεύξεις έγιναν
μέσω τηλεφώνου, Skype, e-mail ή Google Forms.

Ομάδες-Στόχοι
❖ Αγρότες βοτάνων
❖ Συλλέκτες βοτάνων
❖ Τοπικές δημόσιες αρχές
❖ Περιφερειακές δημόσιες αρχές
❖ Εθνικές δημόσιες αρχές
❖ Τομεακοί φορείς
❖ Ομάδες συμφερόντων

συμπεριλαμβανομένων ΜΚΟ
❖ Κέντρα εκπαίδευσης/κατάρτισης και

σχολεία
❖ Μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις

(SMEs)
❖ Οργανισμοί υποστήριξης επιχειρήσεων

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfofKEJ7c9xDEYPFyh3ddunD72785Y5IZr-OSUdEclM37CFpw/viewform?usp=sf_link


D.T1.4.1

Activity Title: Activity A.T1.4 - Processing and analysis of data collected from
Market Research Surveys

Deliverable Title: D.T1.4.1 - Market Research Surveys’ Integrated Database

Duration: M6-M10



D.T1.4.1
• Μια αναφορά από κάθε PP, με όλους τους αναλυτικούς πίνακες των ποιοτικών

δεδομένων.

• Η ποιοτική ανάλυση για αυτό το παραδοτέο ήταν περιγραφική στατιστική (συχνότητες,
ποσοστά και μέσες τιμές), ανάλυση SWOT και ανάλυση PEST.

• Ένα αρχείο δεδομένων excel από κάθε ΡΡ, με όλες τις απαντήσεις, το οποίο
περιλαμβάνει:

➢ Μέσους όρους τιμών

➢ Μέσες τιμές

➢ Τιμές τυπικής απόκλισης

➢ Ελάχιστες τιμές

➢ Μέγιστες τιμές



D.T1.5.1

Activity Title: Activity A.T1.5 - Final reporting on Market Research Surveys

Deliverable Title: D.T1.5.1 - Final Cross-country Report on Market Research Surveys
results

Duration: M7-M10



• Μια τελική αναφορά από τον PP2, το οποίο είναι το κύριο παραδοτέο του πρώτου
πακέτου εργασίας του έργου.

• Όλα τα δεδομένα αναλύθηκαν στατιστικά χρησιμοποιώντας το SPSS για Windows
(έκδοση 27) από την ομάδα του ΑΠΘ.

D.T1.5.1



Περιγραφή δείγματος
Distribution of the sample by

country
Greece

(30 questionnaires)
19,74 %

Moldova

(49 questionnaires)
32,24 %

Georgia

(33 questionnaires)
21,71 %

Armenia

(40 questionnaires)
26,32 %



Κατανομή του συνολικού δείγματος της έρευνας

23,03%

11,18%

2,63%

6,58%
2,63%

1,32%
6,58%

8,55%

31,58%

5,92%
Farmer of herbs

Collector of herbs

Local public authorities

Regional public authorities

National public authorities

Sectoral agencies

Interest groups including
NGOs
Education/training centers
and schools
SMEs

Business support
Organisations

Georgia

SMEs: 35,00%

Armenia

SMEs: 33,33%

Moldova

SMEs: 42,68%

Greece

Farmers of herbs: 53,33%



• Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων συμφωνεί ότι προτιμά την καλλιέργεια από τη
συλλογή των βοτάνων.

• Συμφώνησαν ότι η καλλιέργεια βοτάνων προστατεύει τα απειλούμενα είδη ενώ η
συλλογή βοτάνων απειλεί τη βιωσιμότητα του περιβάλλοντος.

• Αξίζει να σημειωθεί ότι υπάρχει απόλυτη συμφωνία σε όλες τις χώρες ότι η καλλιέργεια
βοτάνων απαιτεί σχετική εκπαίδευση και κατάρτιση.

Συλλογή ή καλλιέργεια βοτάνων;;;



Τωρινό
επίπεδο
δεξιοτήτων
και
εξειδίκευσης
στα βότανα

Skills and expertise Greece Moldova Georgia Armenia Mean St. 
Dev. 

Cultivation practices (planting, irrigation, 
fertilization, weed and pest control, 
harvesting, propagation) 

3.57 3.15 3.00 2.80 3.13 0.33 

Knowledge on cultivation needs (from 
planting till harvesting) 3.87 3.38 3.15 3.00 3.35 0.38 

Wildcrafting practices (do you implement 
these methods of harvesting?)  2.83 2.46 3.58 3.30 3.04 0.50 

Knowledge on ethical wildcrafting (improve 
the process, follow regulations and make it 
more sustainable and environmental- friendly)  

3.37 2.38 3.61 3.20 3.14 0.53 

Knowledge on the biodiversity conservation 
of endemic herb plant species (do you know 
that many endemic herb plants are forbidden 
to harvest as they are protected, red-listed?) 

3.47 2.76 3.48 3.30 3.25 0.34 

Knowledge about the ecology and 
sustainable management methods of herb 
species  

3.37 3.15 3.39 3.40 3.33 0.12 

Processing techniques (drying herbs, herbal 
mixtures, distillation, extracts, food products 
etc) 

3.50 3.46 3.48 3.30 3.44 0.09 

Technological expertise (like value chain, 
precision agriculture, innovations, application 
of technology in the cycle of production etc) 

3.13 3.00 3.18 2.90 3.05 0.13 

Trading skills (marketing skills, certification 
etc) 3.03 3.30 3.42 3.10 3.21 0.18 

Business management skills (value chain 
development, legislative expertise, finance 
etc) 

3.17 3.53 3.21 3.30 3.30 0.16 

 

*Mean values 
1: none, 5: very high



Μελλοντικές ανάγκες κατάρτισης

3.98

3.97

3.90

3.87

3.84

3.84

3.77

1 2 3 4 5

Plant health conditions and weed control skills

Managerial/ commercial skills

Environmental ecosystem skills

Propagation skills

Processing skills

Legislative skills

Cultivation practices skills

*Average mean values 
1: none, 5: very high



Σημαντικότερες ανάγκες κατάρτισης ανά χώρα

Greece

• Marketing (Mean value:4.33)

• Trading (Mean value: 4.30)

• Cooperating internationally (Mean value: 4.17)

Moldova

• Understanding legislation for products, cultivation, propagation, taxes etc (Mean value: 4.38)

• Regulations about certifications (Mean value: 4.38)

• Evaluating market demand (Mean value: 4.31) 

Georgia

• Disease control (Mean value: 4.39)

• On site selection like soil composition, pH level, drainage (Mean value: 4.27)

• On pest control (Mean value: 4.27)

• On selection of propagation methods and materials (Mean value: 4.27)

Armenia

• Storage/ post-harvest practices (Mean value: 4.15)

• Identification of plant health problems (Mean value: 4.10)

• Drying techniques (Mean value: 4.05)

*Mean values 
1: none, 5: very high



Field demonstrations

Practical courses

Personalized education

On-line communication with an expert scientist

Short-term seminars

Creating newsgroups

Scientific journals

On-line courses

Information material like brochures 

Broadcasts on radio

Television broadcasts

Articles in newspapers

Αποτελεσματικότητα των μεθόδων κατάρτισης

D
e

sc
e

n
d

in
g 

o
rd

e
r

4.17

4.10

2.83
*Average mean values 
1: not efficient, 
5: extremely efficient



• Αυτή η μελέτη βοηθά να έρθει ο τομέας των βοτάνων ένα
βήμα πιο κοντά σε όλες τις διαφορετικές ομάδες-στόχους
που συμμετείχαν στην έρευνα και να μειώσει το κενό
κατάρτισής τους.

• Τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για το σχεδιασμό ενός κοινού πλαισίου
κατάρτισης για όλες τις χώρες του έργου, προκειμένου να
αντιμετωπιστούν οι πιθανές απειλές στον τομέα των
βοτάνων.

Συμπεράσματα

Training needs

How?

Why?
What?



Συμπεράσματα

Most efficient training methods

field demonstrations practical courses 

Major future training needs 

evaluating market demand
identification of plant health problems and 

disease control

Most important training skills category 

managerial/ commercial skills plant health conditions-weed control skills

All responders recognize 

importance of education/training for herbs’ cultivation

Most important knowledge gap

wildcrafting practices technological expertiseWhy is 
training 
needed?

What is 
needed 

the 
most?

How to 
get the 

best 
results?



• Αυτή η έρευνα εντόπισε, τις σημαντικότερες ανάγκες
κατάρτισης σε κάθε χώρα ξεχωριστά. Μια άλλη σύσταση
για το πρόγραμμα κατάρτισης είναι ότι θα μπορούσε να
διαμορφωθεί στις ανάγκες κάθε χώρας καλύπτοντας το
υπάρχον κενό κατάρτισης.

• Υψηλή προθυμία για συμμετοχή σε συνέδρια HEGO,
διασυνοριακά clusters και παρακολούθηση e-Business
Portal.

Συμπεράσματα



Ευχαριστώ για την προσοχή σας!

Thank you for your attention!


