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Το Ευρωπαϊκό έργο: “ Innovative Integrated Training in Healing 
Plants Business – [Total Business Plants]” ολοκληρώθηκε! 

‘Υστερα από 2 χρόνια εντατικής προετοιμασίας, πληθώρας δράσεων και εξαιρετικής 

συνεργασίας, το έργο με τίτλο: «Innovative Integrated Training in Healing Plants 

Business», το οποίο χρηματοδοτήθηκε στο ευρωπαϊκό πλαίσιο του Erasmus+, στη 

Βασική Δράση (ΚΑ2): Συνεργασία για καινοτομία και ανταλλαγή καλών πρακτικών, 

ολοκληρώθηκε, με την εκπλήρωση όλων των δεσμεύσεων που είχαν αναληφθεί και 

εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας. 

Η διακρατική κοινοπραξία των συνεργαζόμενων φορέων που πραγματοποίησαν το 

έργο αποτελείται από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 

(Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ), το οποίο είναι ο συντονιστής του 

έργου, από το Πανεπιστήμιο της Σόφιας St. 

Kliment Ohridski (Βουλγαρία) και από τις 

εξειδικευμένες σε επιμέρους επιστημονικούς 

τομείς Εταιρείες Biognosis (Ελλάδα), FYG 

Consultores (Ισπανία) και Danmar Computers (Πολωνία). 

Το έργο δημιούργησε σειρά πρωτότυπων και καινοτόμων, ηλεκτρονικών 

εκπαιδευτικών εργαλείων, με στόχο να προσφέρει μια ολοκληρωμένη μέθοδο 

εκπαίδευσης εξ αποστάσεως, στη διαχείριση και καλλιέργεια  αρωματικών και 

θεραπευτικών φυτών. Η μέθοδος καλύπτει ευρύτατη γκάμα δραστηριοτήτων, όπως: 

βιολογική καλλιέργεια, παραγωγή, επεξεργασία, πιστοποίηση, τυποποίηση, εμπορία, 

επιχειρηματικός προσανατολισμός, φαρμακευτικές χρήσεις, κλπ. και απευθύνεται σε 

μεγάλο αριθμό πληθυσμιακών ομάδων, όπως:  αγρότες, κατοίκους αγροτικών 

περιοχών, αγροτικές ενώσεις, μικρές τοπικές επιχειρήσεις, γεωπόνους, 

επιχειρηματίες, συμβούλους, επιθεωρητές, εμπόρους, επιστήμονες υγείας, 

εναλλακτικούς θεραπευτές, εκπαιδευτικούς, φοιτητές, αλλά και σε καθένα που  

ενδιαφέρεται, είτε για επαγγελματική δραστηριότητα, είτε, απλώς, για μια νέα 

γνώση. 

Η εκπαίδευση, μέσω του έργου, βασίζεται σε σύγχρονες τεχνολογίες και παρέχεται 

δωρεάν, για τουλάχιστον 5 χρόνια από την ολοκλήρωσή του. Χάρη στα καινοτόμα, 

εργαλεία του εκπαιδευτικού συστήματος, οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να επιλέξουν 

το γνωστικό τους  πεδίο και τον τρόπο παρακολούθησης των μαθημάτων, ανάλογα με 

τα ενδιαφέροντά τους, το επίπεδο σπουδών και τη διαθεσιμότητα του χρόνου τους.  
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Κάθε κύκλος εκπαίδευσης αποδίδει 8-10 μονάδες του Ευρωπαϊκού Συστήματος 

Πιστωτικών Μονάδων Κατάρτισης (ECVET) και μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της 

εκπαίδευσης, ο εκπαιδευόμενος λαμβάνει  πιστοποιητικό παρακολούθησης με τις 

ανάλογες μονάδες. 

Όλες οι παραπάνω δυνατότητες δίνονται μέσα από τον επίσημο ιστότοπο του έργου, 

στο διαδίκτυο http://businessplants.eu. Για τρέχοντα νέα και επικοινωνία, στη σελίδα 

του έργου στο Facebook: https://www.facebook.com/HealingPlantsErasmusPlus/. 
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