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ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΦΥΤΑ «Total Business 

Plants» (TBP) 
 

Το έργο «Καινοτόμος Ολοκληρωμένη Κατάρτιση στα Θεραπευτικά Φυτά», ή  «Total 

Business Plants» (TBP) δημιουργήθηκε για να καλύψει το υφιστάμενο κενό αναφορικά με την 

κατάρτιση στον τομέα των θεραπευτικών φυτών, προσφέροντας ένα Καινοτόμο Σύστημα 

Κατάρτισης, όχι μόνο για  εκπαιδευτές και συμβούλους βιολογικής γεωργίας, αλλά και για τους 

ίδιους τους αγρότες. Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, όλες οι 

χώρες πρόκειται να επενδύσουν στην εκπαίδευση και κατάρτιση των αγροτών. Το καινοτόμο 

Σύστημα Κατάρτισης που δημιουργεί το έργο Total Business Plants (TBP), φιλοδοξεί να 

λειτουργήσει ως ένα συμπληρωματικό εργαλείο κατάρτισης, με τελικό στόχο την αύξηση της 

απασχόλησης στον αγροτικό τομέα. 

Στο παρακάτω κείμενο κάνουμε μια σύντομη αναφορά στο πρώτο πνευματικό προϊόν του έργου 

με τίτλο « Αντιμετωπίζοντας τις Εθνικές Ανάγκες – Επισκόπηση των αναγκών του αγροτικού 

τομέα - Εθνικές Μελέτες Περιπτώσεων» 

ΤΙ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΑΝΑΦΟΡΑ; 
 

Η παρούσα αναφορά είναι αποτέλεσμα του πρώτου «Πνευματικού Προϊόντος» του έργου 

Total Business Plants. Μέσω της ενδελεχούς έρευνας η οποία διεξήχθη, οι εταίροι μπόρεσαν 

να συγκεντρώσουν πληροφορίες, σε τέσσερεις κύριους τομείς: 

- Αρχικά, το υφιστάμενο τεχνολογικό επίπεδο αναφορικά με την οργανική καλλιέργεια 

θεραπευτικών φυτών στις χώρες των εταίρων έλαβε χώρα, στοχεύοντας παράλληλα 

στον εντοπισμό πιθανών σχετικών περιοχών καλλιέργειας.  

- Έπειτα, η εκπαίδευση στον αγροτικό τομέα, σε εθνικό επίπεδο, στις χώρες των Εταίρων 

και ο προσδιορισμός των εκπαιδευτικών αναγκών προσδιορίστηκαν από τους εταίρους 

εντοπίζοντας παράλληλα το επίπεδο των ομάδων-στόχων, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό 

Πλαίσιο Προσόντων (EQF) και την Ευρωπαϊκή Επαγγελματική Εκπαίδευση και 

Κατάρτιση (EU VET).  

 
- Οι εταίροι του έργου εξέτασαν επίσης τις υφιστάμενες εθνικές πολιτικές και 

προδιαγραφές, αναφορικά με την αγροτική ανάπτυξη και την αύξηση του εισοδήματος, 

στον τομέα των θεραπευτικών φυτών, για κάθε μια από τις συμμετέχουσες χώρες. 

 

- Τέλος, το πρώτο πνευματικό προϊόν ολοκληρώθηκε με τη δημιουργία ενός καταλόγου 

πιθανών φυτών προς καλλιέργεια, καθώς και πληροφορίες για τις κατάλληλες περιοχές 

καλλιέργειας, στις χώρες των εταίρων. 
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ 
 

Η παρούσα αναφορά επισημαίνει πέντε βασικά σημεία, λόγω της σχέσης τους με την 

επιχειρηματικότητα των θεραπευτικών φυτών: γεωγραφικό πλεονέκτημα, τάσεις των αγορών, 

πολιτικές, εκπαιδευτικό σύστημα και εργατικό δυναμικό του αγροτικού τομέα. 

Το πρώτο συμπέρασμα που προέκυψε, παρουσιάζει πως όλες οι υπό εξέταση χώρες γνωρίζουν 

πώς να επωφεληθούν από το γεωγραφικό πλεονέκτημά τους καλλιεργώντας εκείνα τα φυτά 

που έχουν περισσότερη δυναμική, σε σχέση με τις ανάγκες τους. Σχετικά με τις τάσεις των 

αγορών, ο αγροτικός τομέας δέχεται ισχυρό ανταγωνισμό, τόσο από το εσωτερικό, όσο και από 

το εξωτερικό περιβάλλον της ΕΕ. Για αυτό το λόγο, οι επιχειρήσεις θεραπευτικών φυτών 

πρέπει σταθερά να καινοτομούν για να διατηρούν το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα στις 

αγορές, Επίσης, σε αρκετές από τις χώρες εταίρους, η παραγωγή θεραπευτικών φυτών 

μειώνεται, ενώ η καταναλωτική ζήτηση αυξάνεται. Συνεπώς, η επιχειρηματικότητα 

θεραπευτικών φυτών έχει θετική μελλοντική εξέλιξη με μεγάλο δυναμισμό. 

Από πολιτικής απόψεως, οι αγροτικές πολιτικές στοχεύουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής 

των απασχολουμένων στον αγροτικό τομέα, παρέχοντας καλύτερες δημόσιες υπηρεσίες και 

βελτιώνοντας τα εισοδήματά τους. Η καινοτομία είναι ζωτικός παράγοντας για την 

ικανοποίηση μιας απαιτητικής καταναλωτικής αγοράς. Η βιολογική γεωργία είναι ένα καλό 

παράδειγμα. 

Εστιάζοντας στην εκπαίδευση, οι περισσότερες χώρες έχουν τυπικές και άτυπες σπουδές στον 

αγροτικό τομέα, συνεπώς και στα θεραπευτικά φυτά. Παρ ’όλα αυτά υπάρχει ανάγκη 

εισαγωγής καινοτόμων και βελτιωμένων μεθόδων διδασκαλίας, καθώς και επικαιροποίησης του 

περιεχομένου των μαθημάτων, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των σπουδών και την 

παρακολούθηση των τάσεων των αγορών.  

Όσον αφορά στο εργατικό δυναμικό, ο αγροτικός τομέας αντιμετωπίζει την εύλογη γήρανση 

του όπως και έλλειψη ενδιαφέροντος εκ μέρους του νεότερου πληθυσμού. Η προώθηση του 

τομέα των θεραπευτικών φυτών είναι σημαντική για την προσέλκυση εργατικού δυναμικού 

νεαρότερων ηλικιών και την ενίσχυση των καινοτομιών. 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ EQF/NQF 

Μία από τις μεγαλύτερες δυσκολίες στο σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων 

κατάρτισης στον αγροτικό τομέα είναι μεγάλη ποικιλία εκπαιδευτικού υπόβαθρου των 

εκπαιδευομένων. Πολλοί βρίσκονται ενδεικτικά σε επίπεδα EQF 2-3, αλλά και επίπεδα 4-5 τα 

οποία δεν είναι σπάνια. Με τη πάροδο των ετών, σε πολλές χώρες, παρατηρείται η επιστροφή 

νέων ανθρώπων με ανώτατες πανεπιστημιακές  σπουδές, σε δραστηριότητες του πρωτογενούς 

τομέα, είτε με πλήρη, είτε με μερική απασχόληση. Έτσι, προκύπτει η ανάγκη να σχεδιαστεί ένα 

εκπαιδευτικό σύστημα που να ανταποκρίνεται στο διαφορετικό επίπεδο μόρφωσης του κάθε 

πιθανού χρήστη και να είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων 

(EQF), προκειμένου να πιστωθούν τις εκπαιδευτικές μονάδες. Μέσω του έργου TBP θα 

δημιουργηθεί ένα τέτοιο σύστημα κατάρτισης καθώς και το κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό. 
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Οι εταίροι του έργου TBP εξέτασαν τα επίπεδα EQF περί απασχολησιμόητας στα θεραπευτικά 

φυτά, εξάγοντας πληθώρα συμπερασμάτων. Αρχικά, από τα δεδομένα που αντλήθηκαν γίνεται 

σαφές πως τα απαιτούμενα επίπεδα EQF είναι επιπέδου 5/6, με εξαίρεση την ομάδα των 

αγροτών που είναι 3/4 αντίστοιχα. Αγροτικοί σύμβουλοι, γεωπόνοι, σύμβουλοι επιχειρήσεων, 

κλπ. Αντιστοιχούν στο 6
ο
  επίπεδο. 

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την τελική σύνοψη των επιπέδων EQF που προσδιορίστηκαν 

αναφορικά με τις ειδικότητες και εξετάστηκαν για κάθε συμμτέχουσα χώρα του έργου ΤΒΡ 

(Ελλάδα, Ισπανία, Βουλγαρία και Πολωνία): 

 

Πίνακας 1.  Μορφωτικό επίπεδο κύριων ομάδων στόχων του Έργου TBP 

Επίπεδο 

EQF/NQF  

 

PL SP GR BL Ειδικότητα ISCO - 08 

3,4 3,4 3,4 3,4,5 3 Αγρότες  6111 

5,6 5/6 5,6 5/6 5 Τεχνίτες 3142 

5,6 5/6 6 5/6 5 Επιθεωρητές 3359 

6 6,7 6 6 5 Σύμβουλοι 2132 

5/6 5/6 6 5/6 5/6 Επιχειρηματίες 3322 

5/6 5/6 5 6 5/6 Επιχειρηματίες 

αγροτουρισμού 

2431 

Μορφωτικό επίπεδο συμπληρωματικών ομάδων στόχων του Έργου TBP  
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5/6 

 

 

5/6 

 

5/6 

 

5/6 

    Επαγγελματίες επιστημών 

υγείας 

 

Φαρμακοποιοί 

Παραδοσιακοί και 

εναλλακτικοί 

επαγγελματίες στον ιατρικό 

τομέα 

Θεραπευτές, ψυχαγωγοί 

Άλλοι επαγγελματίες στον 

τομέα της υγείας 

 

 

 

 

 

2211 

 

 

2262 

 

2223 

 

 

2269 

2226 

 

 
ΣΥΝΟΨΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ 
ΕΤΑΙΡΟΥΣ 
 

Οι εταίροι του έργου ΤΒΡ έχουν επιλέξει μια σειρά από κοινά θεραπευτικά φυτά στις 

συμμετέχουσες χώρες (Ελλάδα, Ισπανία, Βουλγαρία και Πολωνία). Ο ακόλουθος πίνακας 

παρουσιάζει ονομαστικά τα επιλεγμένα φυτά καθώς και τη λατινική τους ονομασία. 

Πίνακας 2. Θεραπευτικά Φυτά Επιλεγμένα από το έργο Total Business Plants 

ΦΥΤΟ ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

1. ΒΑΚΙΝΝΙΟ ΤΟ ΟΞΥΚΟΚΚΟ VACCINIUM OXYCOCCUS 

2. ΆΜΠΕΛΟΣ  VITIS VINIFERA 

3. ΚΡΟΚΟΣ Ο ΗΜΕΡΟΣ CROCUS SAVITUS 

4. ΧΑΜΟΜΗΛΙ  CHAMOMILLA RECUTITA 

5. ΓΕΝΤΙΑΝΗ Η ΚΙΤΡΙΝΗ   GENTIANA LUTEA 

6. ΑΡΝΙΚΑ ARNICA MONTANA 
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7. ΡΙΓΑΝΗ  ORIGANUM VULGARE 

8. ΒΑΛΕΡΙΑΝΑ VALERIANA OFFICINALIS 

9. ΙΝΟΥΛΑ  INULA HELENIUM 

10. ΑΛΟΗ  ALOE VERA 

11. ΑΡΤΕΜΙΣΙΑ ΤΟ ΑΨΙΝΘΙΟΝ ARTEMISIA ABSINTHIUM 

12. ΣΚΟΡΔΟ ALLIUM SATIVUM 

13. ΚΟΡΙΑΝΔΡΟΝ ΤΟ ΗΜΕΡΟΝ  CORIANDRUM SATIVUM 

14. ΜΕΝΤΑ   MENTHA PIPERITA 

15. ΕΧΙΝΑΚΙΑ  ECHINACEA ANGUSTIFOLIA 

16. ΑΓΚΥΝΑΡΑ ΦΥΛΛΑ  CYNARA SCOLYMUS 

17. ΕΚΟΥΙΖΕΤΟ  EQUISETUM ARVENSE 

18. ΒΑΛΣΑΜΟΧΟΡΤΟ   HYPERICUM PERFORATUM 

19. ΚΑΛΕΝΤΟΥΛΑ Η ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ  CALENDULA OFFICINALIS 

20. ΘΥΜΑΡΙ   THYMUS SERPYLLUM 

21. ΓΑΙΔΟΥΡΑΓΚΑΘΟ  CARDUUS MARIANUM  

22. ΡΟΔΙΟΛΑ  RHODIOLA ROSEA 

23. ΛΕΒΑΝΤΑ   LAVENDULA OFFICINALIS 

24. ΜΕΛΙΣΣΟΧΟΡΤΟ   MELISSA OFFICINALIS 

25. ΣΑΜΠΟΥΚΟΣ   SAMBUCUS NIGRA 

26. ΚΡΑΤΑΙΓΟΣ   CRATAEGUS MONOGYNA 
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27. ΤΣΟΥΚΝΙΔΑ URTICA DIOICA 

28. ΦΙΛΥΡΑ Η ΚΟΙΝΗ  TILIA EUROPΑEA 

29. ΣΚΥΛΟΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ   ROSA CANINA 

30. ΜΥΡΤΙΛΟ  VACCINIUM MYRTILLUS 

31. ΤΑΝΑΤΣΕΤΟ ΤΟ ΚΟΙΝΟ   TANACETUM VULGARE 

32. ΑΓΡΙΑΨΙΘΙΑ   ACHILLEA MILLEFOLIUM 

33. ΜΠΕΤΟΝΙΚΑ   BETONICA  OFFICINALIS  

34. ΤΑΡΑΞΑΚΟ   TARAXACUM OFFICINALE 

35. ΤΡΙΒΟΛΙ   TRIBULUS TERRESTRIS . 

36. ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΡΧΑΓΓΕΛΙΚΗ   ANGELICA ARCHANGELICA  

37. ΠΛΑΝΤΑΓΚΟ – ΠΕΝΤΑΝΕΥΡΟ  PLANTAGO LANCEOLATA 

38. ΑΜΑΜΗΛΙΔΑ   HAMAMELIS VIRGINIANA 

39. ΓΛΥΚΑΝΙΣΟ   PIMPINELLA ANISUM 

40. ΚΙΣΣΟΣ HEDERA HELIX 

41. ΜΥΡΤΙΛΟ ΕΡΥΘΡΟ  VACCINIUM VITIS IDAEA 

42. ΛΥΚΙΣΚΟΣ ΤΟ ΖΥΘΟΒΟΤΑΝΟ   HUMULUS LUPULUS 

43. ΚΙΧΩΡΙΟ ΤΟ ΙΝΤΥΒΟ  CICHORIUM INTYBUS 

44. ΚΝΙΚΟΣ Ο ΒΕΝΕΔΙΚΤΟΣ   CNICUS BENEDICTUS 

45. ΑΓΡΙΟΠΑΝΣΕΣ VIOLA TRICOLOR 

46. ΧΕΛΙΔΟΝΙΟ   CHELIDONIUM MAJUS 
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47. ΣΟΛΙΝΤΑΓΚΟ   SOLIDAGO VIRGAUREA 

48. ΚΟΥΝΟΥΚΛΑ - ΑΛΑΔΑΝΙΑ  CISTUS  CRETICUS 

49. ΠΑΣΙΦΛΟΡΑ  PASSIFLORA INCARNATA 

50. ΑΡΚΤΙΟ ΤΟ ΑΡΠΑΚΤΙΚΟ   ARCTIUM LAPPA    

51. ΜΑΣΤΙΧΟΔΕΝΔΡΟ  PISTACIA LENTISCUS 

  

 

 


