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Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων 

• Σιτηρά 
• Βαμβάκι 
• Καπνός 
• Κάνναβη 
• Ρύζι 
• Φυλλοβόλα 
• Ακρόδρυα 
• Ελληνικά Αυτοφυή Είδη 
• Αρωματικά και φαρμακευτικά Φυτά 

 
• Τράπεζα Γενετικού Υλικού 
• Βαλκανικός Βοτανικός Κήπος  

 

• Συλλογή, διατήρηση, αξιοποίηση φυτών 

• Βελτίωση ποικιλιών 
• Γεωργία ακριβείας 



 
 
 
Αρχαίος Ελληνικός πολιτισμός και φιλοσοφία 

 

 «Αν  ήταν  δυνατό  να  προσδιοριστεί  επιπλέον  για  
τη  φύση  κάθε  ατόμου  μέτρο  τροφής  και  
ανάλογη  σωματική  άσκηση, χωρίς  υπερβολή  
προς  το  πλεόνασμα  ή  την  έλλειψη,  τότε  θα  είχε  
βρεθεί  ο  τρόπος  για  την  εξασφάλιση  της 
ανθρώπινης  υγείας». 

                                Ιπποκράτης 
  



Η Ελληνική χλωρίδα  

    Ελλάδα 50% της φυτικής βιοποικιλότητας της Ευρώπης 

     80% της Βαλκανικής χλωρίδας 

• 2,3% της χερσαίας 

έκτασης της Γής 

φιλοξενεί  >50% 

των φυτικών ειδών 

του πλανήτη 

>6700 φυτικά είδη 
 
1500 είδη μόνο στην 
Ελλάδα 

  
περίπου 20% ΑΦΦ 

(1.300 taxa,  

<1% έχει μελετηθεί, 

<1% καλλιεργείται) 

 Μεσόγειος: 3η υψηλότερη  παγκοσμίως μεταξύ 33 

θερμών περιοχών βιοποικιλότητας 



 
 

καθεμιά με 
1.640 έως 3.130  

φυτικά taxa  
(είδη & 

υποείδη) 
Ελλάδα 
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13 περιοχές 

Σε Κάθε Γωνιά Της Ελλάδας Υπάρχει Πλούτος 
Ειδών  

 
47% των φυτών της 
Ελλάδας 

Η πλουσιότερη χλωρίδα της  Ευρώπης  

ανά μονάδα επιφάνειας 



Η 
προστασία 

τους γίνεται 
τόσο 

επιτόπου 
 όσο και 

εκτός 
τόπου; 

 

Σε ποιο βαθμό προστατεύουμε τα σπάνια 
και απειλούμενα φυτά της Ελλάδας; 

Επιταγή του Νόμου 3937 (άρθρο 11): 

 

‘Επιτόπια προστασία της ενδημικής 
βιοποικιλότητας…. και διατήρηση των 
σημαντικών ειδών χλωρίδας, πανίδας 
και άλλων ομάδων οργανισμών  
σε βοτανικούς κήπους ή/και τράπεζες 
γενετικού υλικού’ 

 

‘Απαγορεύεται η συλλογή των σπάνιων 
απειλούμενων και ενδημικών φυτών’ 
 



Ερευνητική Στόχευση 



Η κερδοφορία προϋποθέτει  
καινοτομία  

Τεχνογνωσία – Πατέντες 

Προϊόντα με 
υπεραξία   

Μεταποίηση Παραγωγή  



Δαπάνες για εφαρμοσμένη έρευνα 
Χρηματοδοτικό πλαίσιο: ΕΣΠΑ 2007-2015 

Κατηγορία δράσης 

Συνεργασία 2009 

Συνεργασία 2011 

 ΜΜΕ 2009-2010 

ΠΑΒΕΤ Νέων Επιχειρήσεων 2012 

ΠΑΒΕΤ 2013 

Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδα – Ισραήλ 2013 -2015 

Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδα – Γερμανία 2013 -2015 

Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδα – Κίνα 2013 -2015 

Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδα – Ρουμανία 2013 -2015 



Δαπάνες για έρευνα 
ΕΣΠΑ 2007-2015 ΑΦΦ  

3% 

Τομέας 
Αγροδιατροφής 

14% 

Τομέας Υγεία - 
Φάρμακα 

14% 

Λοιπά 
72% 

28% 
Αγροδιατροφή,  
υγεία, φάρμακα 
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 ΜΜΕ 2009-2010  
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Ε&Τ Ελλάδα – Ισραήλ 2013 -2015  

Ε&Τ Ελλάδα – Γερμανία 2013 -2015  

Ε&Τ Ελλάδα – Κίνα 2013 -2015  

Ε&Τ Ελλάδα – Ρουμανία 2013 -2015  

ΑΦΦ 

Αγροδιατροφή, υγεία, φάρμακα 

Λοιπά 

Κατανομή δαπανών για έρευνα ανά κατηγορία δράσης 
ΕΣΠΑ 2007-2015 

Ευρώ (σε χιλιάδες) 

+ Συνολική δαπάνη για 

Αγροδιατροφή, υγεία, 

φάρμακα 



Η περίπτωση της  
Διμερούς Ε&Τ Συνεργασίας Ελλάδα – Κίνα 2013 -2015 

0
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Αγροδιατροφή, 
υγεία, φάρμακα 

ΑΦΦ Λοιπά 

Συνολική δημόσια δαπάνη δράση: 11.482.646€ 

Συνολική δαπάνη για  

Αγροδιατροφή, υγεία, φάρμακα 

25% 

12% 

63% 



Νέα εγκεκριμένα έργα : υλοποίηση 2018-2019 

 Ερευνώ Επιχειρώ Καινοτομώ (4) 

 ARIMNET (1) 

 INTERREG (1) 

 Θέμα: Συλλογή, διατήρηση αξιοποίηση, παραγωγή προϊόντων, 
ειδών προτεραιότητας με έμφαση στα ΑΦΦ, ανθοκομικά, άγρια 
χόρτα 

 Περιοχή: Β. Ελλάδα, Κρήτη 

  



Συγκριτικά πλεονεκτήματα για την ανάπτυξη του κλάδου των Φ&Α 

Β. Ελλάδα 

• Έντονο εδαφικό ανάγλυφο 

• Ποικιλία γεωλογικών σχηματισμών & 
πετρωμάτων / ορεινοί όγκοι 

• Επιφανειακά ύδατα 

• Ηπειρωτικό κλίμα 

1. Μοναδική χλωρίδα 

2. Έντονη ζήτηση για Α&Φ φυτά παγκοσμίως 

3. Ανθούσα βιομηχανία παραγωγής σκευασμάτων 

4. Ανθεκτικότητα αγροδιατροφικού τομέα σε συνθήκες ύφεσης  

4. Βουλγαρία – Αλβανία  Εμείς; 

5. Πλούσια φυτο-θεραπευτική παράδοση  Αρχαία Ελλ. θεραπευτική 



Εξέλιξη διεθνούς αγοράς 
 Θεραπευτικά σκευάσματα            100 δις $ 

 25% της φαρμακευτικής αγοράς  /   ≈15% ετήσια αύξηση 

 Καλλυντικά              200 δις $ 
 Ρωσία, ΝΑ Ασία, Κίνα, Μ. Ανατολή, κ.α.  /    ≈10% ετήσια αύξηση 

 Ενισχυτικά γεύσης / αρώματος            10 δις $ 

 Διατροφή            500 δις $ 

 Φυτοπροστασία              1 δις $ 

  

 Απαιτητική αγορά 
◦ Υψηλός βαθμός ανταγωνισμού  

◦ Καταναλωτές  συνθήκες παραγωγής  

  Πηγή: ProcessNet-Fachgruppe: Phytoextrakte – Produkte und Prozesse 



Εξέλιξη διεθνούς αγοράς  

Φαρμακευτι
κά φυτά 

Αιθέρια 
έλαια 

Φρούτα & 
Λαχανικά 

Γαλακτοκομι
κά 

Χημικά Αυτοκίνητα 
Ιατρικά και 

φαρμακευτικ
ά προϊόντα 

Συνολικές 
εξαγωγές 

Μέση ετήσια 
μεταβολή 

αξίας 
εξαγωγών 
2008-2014 

8.3% 1.9% 2.1% 3.3% 2.2% 0.6% 2.2% -1.1% 

Διαφορά 
αξίας 

εξαγωγών 
2008-2014 

56.2% 10.0% 11.3% 15.5% -3.8% -7.1% 13.8% -13.2% 

Πηγή: UNCOMTRADE, 2015  



Κύριοι εξαγωγείς παγκοσμίως (2013) 

Κίνα 
36% 

Ινδία 
6% 

Καναδάς 
6% 

ΗΠΑ 
5% 

Γερμανία 
5% 

Άλλοι 
42% 

Πηγή: UNCOMTRADE, 2015  



Κύριοι εξαγωγείς φαρμακευτικών 
φυτών στην Ευρώπη (2013) 

Υπόλοιπη 
Ευρώπη 

24% 

Αλβανία 
4% 

Ιταλία 
5% Ολλανδία 

5% 
Βουλγαρία 

5% 
Γαλλία 

10% 

Ισπανία 
11% 

Πολωνία 
11% 

Γερμανία 
25% 

Πηγή: UNCOMTRADE, 2015  



Εξέλιξη τιμών φαρμακευτικών και 
αρωματικών φυτών στη διεθνή αγορά  

  

 Οι παγκόσμιες εισαγωγές και εξαγωγές αρωματικών και φαρμακευτικών 
φυτών, ως προς την ποσότητα τους, δεν έχουν παρουσιάσει ιδιαίτερη 
μεταβολή κατά την τελευταία δεκαπενταετία.  

 Με εξαίρεση το 2013, όπου οι εξαγώγιμες ποσότητες παρουσίασαν 
σημαντική αύξηση,  σε γενικές γραμμές οι συνολικές εμπορεύσιμες 
ποσότητες είναι δυνατό να χαρακτηριστούν σχετικά σταθερές.  

 Όμως, ενώ οι εμπορεύσιμες ποσότητες παγκοσμίως είναι σχετικώς 
σταθερές, η αξία των εισαγωγών και εξαγωγών έχει διπλασιαστεί μόνο τα 
τελευταία 7 έτη.  

 Από το 2008 και μετά η αξία των εξαγωγών υπερδιπλασιάστηκε. Το 
γεγονός αυτό οδηγεί στο συμπέρασμα ότι οι τιμές που επικρατούν στη 
διεθνή αγορά σχετικά με τα αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά είναι 
ιδιαίτερα αυξημένες από ότι πριν από 10 χρόνια.  



Υφιστάμενη κατάσταση ελληνικών εξαγωγών 

 

Οι ελληνικές εξαγωγές εμφανίζονται ιδιαίτερα αναιμικές σε 
σχέση με τη διεθνή αγορά. Οι ελληνικές εξαγωγές 
αντιπροσωπεύουν ποσοστό κάτω από το 0,1% των 
παγκόσμιων  εξαγωγών.  
 



S.W.O.T analysis 

Δυνάμεις 

Ευκαιρίες 

Αδυναμίες 

Κίνδυνοι 

•έντονο ενδιαφέρον των καταναλωτών της 

Βόρειας Αμερικής και τη Ευρώπης προς τη 

χρήση φυσικών προϊόντων για τη φροντίδα 

της υγείας 

 

•ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της έρευνας 

προς την κατεύθυνση της αξιοποίησης των 

αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών 

 

•ανάπτυξη της βιομηχανίας παραγωγής 

καλλυντικών και φαρμάκων που διαθέτουν ως 

συστατικά αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά 

•ανάπτυξη της βιομηχανίας τροφίμων προς 

την κατεύθυνση της παραγωγής τροφίμων 

που διαθέτουν στα συστατικά τους 

αρωματικά φυτά. 

 

•ολοένα και εντονότερο ενδιαφέρον των 

καταναλωτών για την υψηλή γαστρονομία 

όπου η χρήση αρωματικών φυτών είναι 

ευρέως διαδεδομένη 
 

Στους φυσικούς πληθυσμούς αρωματικών και φαρμακευτικών 
φυτών  
 

•Κίνδυνος εξαφάνισης σπάνιων φυτών 

•Προβληματική αλυσίδα εφοδιασμού 

•Ανεπαρκείς συνθήκες αποθήκευσης που επιδρούν αρνητικά 

στην ποιότητα των προϊόντων 

•Εξαγωγικοί περιορισμοί / απαγορεύσεις 

•Δύσκολη ποιοτική διασφάλιση 

 

Στις καλλιέργειες αρωματικών και 
φαρμακευτικών φυτών σε μονάδες κλειστού 
τύπου 
 

•Αυξημένο κόστος παραγωγής 

•Δυσμενές ενεργειακό ισοζύγιο για την μονάδα 

παραγωγής 

•Μικρότερη διακύμανση περιεκτικότητας σε 

δραστική ουσία / αιθέριο έλαιο 

•Χαμηλότερο κόστος για τον έλεγχο της ποιότητας 

και τη διασφάλιση της 



Συνοπτικό μίγμα 
εξαγωγικού μάρκετινγκ 
ελληνικών ΑΦΦ 
 



Μελλοντικές τάσεις – 
Συμπεράσματα (1) 
  
 

 Για το τρέχων διάστημα, έως και το 2025, στη διεθνή αγορά 
αναμένεται: 

 Διατήρηση της έντονης ζήτησης για αρωματικά και φαρμακευτικά 
φυτά τόσο από τη βιομηχανία παραγωγής σκευασμάτων ή 
προϊόντων διατροφής όσο και από τους καταναλωτές 

 Διατήρηση του ρυθμού ανάπτυξης του κλάδου και τα επόμενα 
χρόνια 



Εντονότερες πιέσεις προς την κατεύθυνση της διατήρησης 
των φυσικών πληθυσμών 

Στροφή στην καλλιέργεια αρωματικών και φαρμακευτικών 
φυτών έναντι της συλλογής από τη φύση 

Αύξηση των τιμών παγκοσμίως 

Αύξηση των παγκόσμιων εξαγωγών 

Ειδικότερα για τα τελευταία δύο σημεία, χρησιμοποιώντας μία 
γραμμική γραμμή τάσης και εκτιμώντας την τάση της μέσης 
εξαγωγικής τιμής αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών είναι 
εμφανές ότι η αύξηση των τιμών παγκοσμίως είναι εύλογο να 
θεωρείτε αναμενόμενη. 

 

 
 
 
 
Μελλοντικές τάσεις – Συμπεράσματα (2) 

  
 



Σκοπός 
 
Καθορισμός μέτρων και ενεργειών που θα εφαρμοστούν 
για την ανταγωνιστική ανάπτυξη, σε ορθολογική και 
βιώσιμη βάση, της καλλιέργειας, επεξεργασίας και 
εμπορίας των Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών 
(ΑΦΦ) στη χώρα.  

Στρατηγικό Σχέδιο ανάπτυξης για την καλλιέργεια, επεξεργασία και 
εμπορία των Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών στην Ελλάδα 

Μάιος 2017 



 Ρίγανη (Origanum vulgare ssp hirtum) 
 Τσάι του βουνού (Sideritis sp.) 
 Χαμομήλι (Matricaria chamomilla) 
 Μελισσόχορτο (Melissa officinalis) 
 Δίκταμο (Origanum dictamnus) 
 Φασκόμηλο (Salvia fruticosa, Salvia officinalis) 
 Λεβάντα (Lavandula angustifolia, και Lavandin)  
 Είδη θυμαριού (Thymus sp.) 
 Δενδρολίβανο (Rosmarinus officinalis) 
 Σπαθόχορτο (Hypericum perforatum) 
 Λαδανιά (Cistus) 
 Είδη Satureja 
 Κρίταμο (Crithmum maritimum) 
 Θυμάρι νησιών (Thymbra capitata) 
 Αγριοτριανταφυλλιά (Rosa canina) 
 Λυγαριά (Vitex agnus castus) 

Κύρια  είδη προτεραιότητας του στρατηγικού σχεδίου 



Sideritis raeseri  Sideritis scardica 

Τσάι: τοπικό Βαλκανικό ενδημικό  

Ελληνική ρίγανη   

Greek oregano! 

 

 

 

 

 

 

 
Origanum vulgare  

subsp. hirtum 

Mentha longifolia 

 

 

 

 

 

 

 

Mentha aquatica 

Ελληνική μέντα! 

Ελληνικό φασκόμηλο 

Salvia sp. 

 Ελληνικά αρωματικά φυτά και μικροί καρποί: ποια είναι;  



Ελληνικό «Τσάι βουνού» 

10 είδη και υποείδη  

του γένους Sideritis 
 

Ποιο «τσάι βουνού» της Ελλάδας; 
 

1. Ολύμπου (S. scardica) 

2. Παρνασσού (S. raeseri subsp. raeseri) 

3. *Αττικής (S. raeseri subsp. attica) 

4. *Μαλοτήρα (S. syriaca subsp. syriaca) 

5. Βλάχικο (S. perfoliata subsp. perfoliata) 

6. Άθωνα (S. perfoliata subsp. athoa) 

7. *Ταϋγέτου (S. clandestina subsp. clandestina) 

8. *Κυλήνης (S. clandestina subsp. peloponesiaca) 

9. *Δέλφι (Δίρφυς) (S. euboea) 

10.Ανατολικού Αιγαίου (S. sipylea) 
 

*: 5 ενδημικά είδη-υποείδη (δεν υπάρχουν αλλού) 

4 απειλούμενα με εξαφάνιση ή σχεδόν απειλούμενα 
 

10 εμπορικά ονόματα που δεν αξιοποιούνται 

1 

3 
2 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 



Ποια ρίγανη της Ελλάδας; 

Origanum vulgare  

subsp. hirtum subsp. vulgare Origanum onites 

“ Ρίγανη ” 

Διαφορετικά γένη  

Διαφορετικά είδη 

Διαφορετικά υποείδη 

Ενδημικά είδη 

Satureja spp. 

Thymbra capitata 

Thymbra calostachia 

«Ρίγανη»: 
3 γένη 

>15 είδη  
και υποείδη 



Salvia officinalis  
subsp. officinalis 

4 είδη και υποείδη Ποιο φασκόμηλο της Ελλάδας; 



ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ: Τονωτική, 
ορεξιογόνος,  

αντιμικροβιακή, 
 στυπτική, διουρητική, 

αντιφλεγμονώδης, 
αντιοξειδωτική, 
αντιμυκητιακή, 
υπογλυκαιμική.  

Rhus coriaria 
Ρούδι (σουμάκι) 

Μικροί 
καρποί 
του 
δάσους 



ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ: Στυπτική, 
αντιδιαρροϊκή, 

αντιφλεγμονώδης (στην 
οστεοαρθρίτιδα μειώνει 

τους πόνους και τη 
δυσκαμψία των 

αρθρώσεων), για την 
πρόληψη και τη θεραπεία 
του κρυολογήματος, για 

αιμόπτυση, για 
αναπνευστικές οδούς σε 

βρογχίτιδα.  

Rosa canina 
Κυνόροδo 



ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ: Στυπτική, 
αντιδιαρροϊκή, 

αντιοξειδωτική, τονωτική, 
χωνευτική, αναλγητική, 

αντιφλεγμονώδης, 
αντισπασμωδική, 

αντιδιαβητική.  

Cornus mas 
Κράνα 



Ceratonia siliqua 
Χαρούπι 



Συλλογή αυτοφυών ειδών 

 Συλλογή πολλαπλασιαστικού υλικού   

(ζωντανά άτομα, σπέρματα, μοσχεύματα)  

 Αποξηραμένα δείγματα φυτών 

 Δείγματα χώματος 

 Φωτογραφικό υλικό 

 Γεωγραφικές συντεταγμένες των τόπων συλλογής 

Η συλλογή γίνεται διαθέτοντας ειδική άδεια 

Διατήρηση 



ΒΒΚΚ: διατήρηση μόνο 
Ελληνικών και 
Βαλκανικών αυτοφυών 
ειδών 

Βαλκανικός Βοτανικός Κήπος Κρουσσίων 

Ex situ – εκτός τόπου 

διατήρηση στον ΒΒΚΚ 



Αρωματικά-φαρμακευτικά 

  

Πολυετή ποώδη 

Υδρόφιλα είδη 

 Βαλκανικός Βοτανικός Κήπος Κρουσσίων 

Θεματικές ενότητες  «Οσμές από θυμάρια» 



Cold frame  

>1.800 κωδικοί πρόσβασης 

> 1.000 πλήρως 

αναγνωρισμένα είδη 

Διατήρηση 151 taxa 

ενδημικών φυτών  

Συλλογή ορχεοειδών 

Συλλογή  
ζωντανών φυτών 

Ιστοκαλλιέργεια 

Διατήρηση σε Βοτανικούς κήπους 

Τράπεζα Σπόρων 

Αποξηραμένα  
δείγματα φυτών 

ΒΒΚΚ 

ΚΠΕ 

Ex situ διατήρηση 
Αγρόκτημα ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ Θέρμης 

Εργαστήριο Προστασίας και αξιοποίησης 
αυτοφυών ειδών 



Ανάπτυξη πρωτοκόλλων Έρευνα 

Αναπαραγωγή 



Προστασία ειδών της ελληνικής χλωρίδας 
 μέσα από την αξιοποίηση τους 

Διάθεση μητρικών φυτών  
σε φυτωριούχους, 
παραγωγούς κ.ά  

Παρακολούθηση καλλιεργειών με 
σκοπό την ανάπτυξη πρωτοκόλλων 

λίπανσης και καλλιέργειας 



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

Συλλεγμένα από το φυσικό 

περιβάλλον με οργανωμένες 

αποστολές συλλογής. 

Με πληροφορίες συλλογής (συλλέκτης, 

γεωγραφικές συντεταγμένες, περιγραφή 

βιοτόπου, ποσότητα και είδος 

συλλεγόμενου τμήματος κ.ά), 

διατήρησης και αναπαραγωγής. 

Με «κωδικό πρόσβασης» (accession 

number), που αναφέρεται στην γενετική 

μοναδικότητα του φυτικού ατόμου στο 

ενδιαίτημα που απαντά

 Ταξινομικώς 

προσδιορισμένα είδη με 

επιστημονικά ονόματα. 

Όσα είδη διατίθενται, 

αναπαράγονται κλωνικά  

(με μοσχεύματα) για να 

διατηρούνται σταθερά τα 
γενετικά τους χαρακτηριστικά. 

Όσα είδη διατίθενται, συνοδεύονται 

από: 

• πρωτόκολλο αναπαραγωγής,  

• ετικέτα προμηθευτή, 
• τριπλότυπο διάθεσης πολ/κου υλικού



Τριπλότυπο Δελτίο Διάθεσης  
Πολλαπλασιαστικού Υλικού 

Φυτωριακής Επιχείρησης 

Ετικέτα Προμηθευτή  

Πρωτόκολλο  
αγενούς  αναπαραγωγής  



Α/Α ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ 
ΚΟΙΝΟ ΟΝΟΜΑ ΧΡΗΣΗ 

1 Compositae Achillea millefolium Αχίλλεα ΑΦ/ΦΦ/ΜΦ 

2 Malvaceae Althaea officinalis  Αλθαία ΜΦ/ΦΦ/ΚΦ 

3 Compositae Centaurea huljakii Κενταύρεα ΜΦ/ΦΦ/ΚΦ 

4 Apiaceae Crithmum maritimum Κρίταμο ΑΦ/ΦΦ/ΜΦ 

5 Caryophyllaceae Dianthus corymbosus Αγριογαρύφαλλο ΚΦ/ΜΦ 

6 Caryophyllaceae 
Helichrysum stoechas 

subsp. barrelieri 
Ελίχρυσο ΑΦ/ΜΦ/ΚΦ 

7 Fabaceae Medicago marina 
Μηδική της 

θάλασσας 
ΦΦ/ΜΦ/ΚΦ 

8 Lamiaceae 
Melissa officinalis 

subsp. altissima 
Μελισσόχορτο ΑΦ/ΦΦ/ΜΦ 

9 Lamiaceae Mentha longifolia Δυόσμος ΑΦ/ΦΦ/ΜΦ 

10 Lamiaceae Mentha pulegium  Φλησκούνι ΑΦ/ΦΦ/ΜΦ 

11 Lamiaceae Origanum dictamnus Δίκταμο ΑΦ/ΦΦ/ΜΦ 

12 Lamiaceae 
Origanum vulgare 

subsp. vulagre 
Ρίγανη ΑΦ/ΦΦ/ΜΦ 

13 Lamiaceae Salvia amplexicaulis Φασκόμηλο ΑΦ/ΦΦ/ΜΦ 

14 Lamiaceae Salvia fruticosa Φασκόμηλο ΑΦ/ΦΦ/ΜΦ 

15 Lamiaceae Salvia officinalis Φασκόμηλο ΑΦ/ΦΦ/ΜΦ 

16 Lamiaceae Salvia pomifera Φασκόμηλο ΑΦ/ΦΦ/ΜΦ 

17 Lamiaceae Salvia sclarea Φασκόμηλο ΑΦ/ΦΦ/ΜΦ 

18 Caryophyllaceae Saponaria officinalis Σαπουνόχορτο ΦΦ/ΜΦ/ΚΦ 

19 Lamiaceae Satureja cuneifolia Σατουρέγια ΑΦ/ΦΦ/ΚΦ 

20 Lamiaceae Satureja montana 
Σατουρέγια  

ορέων 
ΑΦ/ΦΦ/ΜΦ/ΚΦ 

21 Lamiaceae Satureja thymbra Θρούμπι ΑΦ/ΦΦ 

22 Crassulaceae Sedum acre Πετρόχορτο ΚΦ/ΦΦ/ΜΦ 

23 Crassulaceae Sedum sediforme Πετρόχορτο ΚΦ/ΜΦ 

24 Lamiaceae Sideritis clandestina 
Τσάϊ του βουνού 

(Ταϋγέτου) 
ΑΦ/ΦΦ/ΜΦ 

25 Lamiaceae Sideritis scardica Τσάϊ του βουνού  ΑΦ/ΦΦ/ΜΦ 

26 Lamiaceae Sideritis syriaca 
Τσάϊ του βουνού 

(Μαλοτήρα) 
ΑΦ/ΦΦ/ΜΦ 

Α/Α ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ 
ΚΟΙΝΟ ΟΝΟΜΑ ΧΡΗΣΗ 

27 Lamiaceae Teucrium polium Στομαχοβότανο ΑΦ/ΦΦ/ΜΦ 

28 Lamiaceae 
Teucrium polium 

subsp. hellenicum 
Τεύκτριο ΑΦ/ΦΦ/ΜΦ/ΚΦ 

29 Lamiaceae Thymbra capitata 
Θυμάρι 

κεφαλωτό 
ΑΦ/ΦΦ/ΜΦ 

30 Lamiaceae Thymus sibthorpii Θυμάρι ΑΦ/ΦΦ/ΜΦ 

31 Lamiaceae Thymus striatus Θυμάρι ΑΦ/ΦΦ/ΜΦ 

Α/Α ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ 
ΚΟΙΝΟ ΟΝΟΜΑ ΧΡΗΣΗ 

32 Caryophyllaceae Dianthus crinitus Αγριογαρύφαλλο ΚΦ 

33 Euphorbiaceae Euphorbia myrsinites Γαλατσίδα ΚΦ 

34 Caryophyllaceae Silene compacta Σιληνή ΚΦ 

35 Caryophyllaceae Silene coronaria Σιληνή ΚΦ 

36 Caryophyllaceae Silene paradoxa Σιληνή ΚΦ 

Α/Α ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ 

1 Αρωματικό Φυτό ΑΦ 

2 Φαρμακευτικό Φυτό ΦΦ 

3 Μελισσοτροφικό Φυτό ΜΦ 

4 Καλλωπιστικό Φυτό ΚΦ 

ΛΙΣΤΑ ΕΙΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ  
ΧΛΩΡΙΔΑΣ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ 





Κρίταμο (Crithmum maritimum, Apiaceae) 

Νέες καλλιέργειες για αειφορική αξιοποίηση 

Αυτοφυές 
υλικό 

Λήψη 
μοσχευμάτων 

(ανάπτυξη 
πρωτοκόλλου 

αναπαραγωγής) 

Πιλοτική 
καλλιέργεια 

(πρωτόκολλο) 

Καλλιέργεια  
μεγάλης κλίμακας 



Προϊόντα: Ορεκτικά με 
κρίταμο 



Συμβουλευτική και κατάρτιση σε αγρότες και επιχειρηματίες για την 
καλλιέργεια και  ανάπτυξη προϊόντων 



Εμπειρία 

 

 

Αξιολόγηση 

 

Αποτελέσματα & 
συμπεράσματα 

 

 

Δεδομένα & Υλικό 

Παρατηρήσεις 

Αυτοφυές 
υλικό 

Υλικό σε εκτός 
τόπου 

διατήρηση 

Υλικό σε 
επιδεικτικούς 

αγρούς  

Υλικό σε 
καλλιέργεια 

αγρού 

Νέο-
πληθυσμοί & 

αειφορική 
καλλιέργεια 

Φυτοχημικές αναλύσεις και αξιολόγηση αυτοφυούς  

& καλλιεργούμενου φυτικού υλικού 

Ανάπτυξη προϊόντων, 
συμβολαιακή γεωργία 

& δίκαιο εμπόριο 

Επιτόπια συλλογή 
υλικού, 
δειγματοληψίες & 
οικολογικό προφίλ 
με GIS 

Εκτός τόπου 
αναπαραγωγή 
(εγγενής, αγενής) 

Πειραματική 
καλλιέργεια, 
επιλογή, 
παρακολούθηση 

ΕΠΑΝΑΕΙΣΑΓΩΓΗ 

(CONSERVATION 
TRANSLOCATION) 

Βήμα 1 

Βήμα 2 

Βήμα 3 

Βήμα 4 
Η στρατηγική μας 



Εξιδεικευμένα σεμινάρια κατάρτισης : Ο Χλωριδικός Πλούτος της Ελλάδας, 
ιδέες και μέθοδοι για αειφορικές καλλιέργειες 

Καλλιέργεια, πολλαπλασιασμός, μεταποίηση και εμπορία 
Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών και μικρών δασικών 
καρπών και θάμνων 



Τα αρωματικά φυτά και οι μικροί καρποί  
 έχουν διατροφική αξία. 



Τροφές πλούσιες σε ω-3 λιπαρά οξέα, βιταμίνες, μέταλλα, 
ιχνοστοιχεία, αμινοξέα, ουσίες με ισχυρή αντιοξειδωτική 
δράση . 
 
Μια τροφή καταλήγει να χαρακτηριστεί ως υπερτροφή, 
εφόσον υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός κλινικών μελετών 
που να πιστοποιούν τα οφέλη της κατανάλωσης της 
συγκεκριμένης τροφής στον οργανισμό.  

 



 Ενέργεια: 222 kcal 

 Πρωτεΐνες: 4,6 g 

 Λιπαρά: 0,7 g 

 Υδατάνθρακες: 88,9 g 

 Σάκχαρα: 49 g 

 Ασβέστιο: 348 mg 

 Βιταμίνες: Α, Β, E, Κ 

 Ενέργεια: 264 Kcal 

 Πρωτεΐνες: 14,2 g 

 Λιπαρά: 21,3 g 

 Υδατάνθρακες: 4,1 g 

 Σάκχαρα: 4,1 g 

 Ασβέστιο: 493 mg 

 Βιταμίνες: Α, Β, D, E, Κ 

ΧΑΡΟΥΠΑΛΕΥΡΟ (100 ΓΡ) ΦΕΤΑ (100 ΓΡ) 

Τα αρωματικά-φαρμακευτικά φυτά  
έχουν υψηλή διατροφική αξία (USDA) 



 Ενέργεια: 30 kcal 

 Πρωτεΐνες: 1,2 g 

 Λιπαρά: 0,6 g 

 Υδατάνθρακες: 6 g 

 Σάκχαρα: 0,4 g 

 Ca & K: 204 & 156 mg 

 Βιταμίνες: Α, Β, E, Κ 

 Ενέργεια: 2 Kcal 

 Πρωτεΐνες: 0,3 g 

 Λιπαρά: 0,04 g 

 Υδατάνθρακες: 0,4 g 

 Σάκχαρα: 0,04 g 

 Ca & Κ: 10 & 56 mg 

 Βιταμίνες: Α, Β, C, E, Κ 

ΜΕΛΙΣΣΟΧΟΡΤΟ (10 ΓΡ) ΜΑΡΟΥΛΙ (10 ΓΡ) 

Τα αρωματικά-φαρμακευτικά φυτά  
έχουν υψηλή διατροφική αξία (USDA) 



1. Δίκταμος, 

2. Μάραθος, 

3. Ματζουράνα, 

4. Μαστίχα Χίου.    

5. Μελισσόχορτο,  

6. Φαρμακευτικό 

φασκόμηλο, 

7. Τσάι βουνού 

Ελληνικά αρωματικά-φαρμακευτικά φυτά   

 θεωρούνται ως παραδοσιακά φάρμακα φυτικής 
προέλευσης 

Υπ
ερ

τρ
ο

φ
ές

 (
Su

p
er

 f
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Eγκεκριμένη χρήση 

από Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή Φυτικών 

Φαρμάκων 

 

75 ελληνικά φυτά  

με ολοκληρωμένη 

μονογραφία στην 
ΕΜΑ 



Επισκόπηση  
παγκόσμιας  

βιβλιογραφίας 



Επισκόπηση  
παγκόσμιας  

βιβλιογραφίας 



Λειτουργικά 
τρόφιμα 

Φυτοθεραπευτικά 
σκευάσματα 

Καλλυντικά 
Τρόφιμα 

Συμπληρώματα 
διατροφής 

Μεσογειακά ΑΦΦ, μικροί δασικοί καρποί 
 
 

Sample text here. Sample text here. 

Καινοτόμα 
τρόφιμα Ροφήματα 

Χρησιμοποιούνται ευρέως ως προσθετικά γεύσης, 
ως ροφήματα, ως συντηρητικά τροφίμων κ.ά.   



Νέα προϊόντα 



Φυσικά προϊόντα, 

καθαρή 
πληροφορία,  

αειφορία 

Πρωταγωνιστέ
ς 



 Σύνδεση του brand με την παράδοση 

 Επιστροφή σε είδη με σημασία 

 Υπεύθυνη ερευνα και καινοτομία στην υπηρεσία του καταναλωτή (BIG PICNIC project) 

 Υψηλή προστιθέμενη αξία: νέοι τύποι,  γεύσεις και τυποποίηση 

 

Νο. 3 σε ποσοστό: Καταναλωτές “Millennials” 

• 15-35 ηλικία 
• 1/3 

καταναλωτών 
• Με γνώσεις 

και άποψη  
• Θέλουν να 

δοκιμάσουν 
κάτι 
διαφορετικό  



Νο. 1 τάση: 
καθαρή 
πληροφορία 

Τι περιέχει, απουσία 
συντηρητικών, οργανική 
παραγωγή με σήματα 
 

 



A SUCCESS STORY!  

Μια ιστορία 
με υψηλή 
προστιθέμεν
η αξία από τα 
ΕΑΦ και την 
αρχαία 
γνώση 



You need a BRAND with a STORY to tell and products that can deliver HIGH ADDED VALUE to your customers and consumers 

Καινοτομία 



Έρευνα, καινοτομία, 
υψηλή 
ποιότητα…προστιθέμενη 
αξία 

Μίγματα για ροφήματα 
 
• Ελληνικά Greek 
• Για συγκεκριμένη χρήση (τεκμηρίωση)  
• Πρώτη ύλη Α΄ ποιότητας  
• Γευστικές δοκιμές  
• Βio 
• Με αδειοδοτήσεις   

 

 



Greek, bio, innovative research products, elite  Α’ material, story… 



http://www.anassaorganics.com/ 

Μείγματα φυτών για φυτοθεραπευτικά  
ροφήματα με εξαιρετική επιτυχία 

Ευρωπαϊκό βραβείο καινοτόμου 
σχεδιασμού 

 
Ελληνικό βραβείο επιχειρηματικότητας 

 
Βραβεύσεις  
στην Αγγλία 



Origanum vulgare 
subsp. hirtum 

1. Συλλογή διαφόρων βιότυπων 
2. Εκτός τόπου διατήρηση 

3. Ποσοτικός & 
Ποιοτικός προσδιορισμός 

5. Αγενής αναπαραγωγή- 
εγκατάσταση σε αγρό 

4. Μοριακός χαρακτηρισμός του  
τελικού επιλεγμένου βιότυπου 

Συλλογή, ex situ διατήρηση, ποιοτική αξιολόγηση και μοριακός χαρακτηρισμός με σκοπό την 
αξιοποίηση της ρίγανης που αυτοφύεται στην περιοχή του όρους Κόζιακα (Ν. Τρικάλων) - 

συμβουλευτική υποστήριξη υφιστάμενων καλλιεργειών αρωματικών φαρμακευτικών φυτών (ΑΦΦ) 



http://aetheleon.com/ 

Παρακολούθηση καλλιέργειας  
Ρίγανης (Περιστερά Θεσσαλονίκης) 

Our farm and produce is certified organic by 
Biohellas and is supervised by 
researchers from the Hellenic Agricultural 
Organization and the Aristotle University of 
Thessaloniki, within a continuous effort at 
quality improvement. 

http://www.bio-hellas.gr/en/Home/tabid/36/Default.aspx
https://aetheleon.com/monitorting/
https://aetheleon.com/monitorting/
https://aetheleon.com/monitorting/
https://aetheleon.com/monitorting/
https://aetheleon.com/monitorting/


Χίος 



Υψηλής 
ποιότητας 
μίγματα σε 
καινοτόμο 
συσκευασία  

 12 διαφορετικά μίγματα 
βασισμένα σε: 

•Χρώματα  

•Είδη  

•Ενέργεια από πολύτιμους 
λίθους  

 

Ένας συνδυασμός κλειδί για 
ποικίλες απαιτήσεις   

 
 

 



Με αναλυτικές οδηγίες χρήσης  



 
 
 
 
 
 
Novel Tradition Foods 
Εταιρεία τροφίμων και 
ποτών  

 
 Ολόφρεσκο τρυφερό κρίταμο 
στον Σκλαβενίτη 
Η γεύση της ακροθαλασσιάς στην 
κουζίνα σας! 
Νόστιμο, γεμάτο υγεία (βιταμίνη 
C, ακόρεστα λιπαρα-Ω3 & Ω6-, 
αντιοξειδοωτικές και 
αντιφλεγμονώδεις ουσίες, 
μεταλλικά άλατα), βάλτε το 
κρίταμο στη μαγειρική σας.  

Δώστε χαρακτήρα στη 
σαλάτα σας με κρίταμο! 
Αν το κρίταμο είχε αδελφή 
θα την λέγανε ντομάτα.  

https://www.facebook.com/noveltradition/ 



Βιβλίο με 
εκλαϊκευμένη 
γνώση 



(α) απαραίτητη τεκμηρίωση  
ιστορικές, βιολογικές και φαρμακογνωστικές πληροφορίες 
για επιλεγμένα αρωματικά- φαρμακευτικά φυτά της 
ελληνικής γης,  
(β) πρωτότυπες ιδέες, μυστικά και συμβουλές  
για να αξιοποιήσει αυτά τα φυτά στην καθημερινή του 
διατροφή και ευεξία και  
(γ) τρόπους 
 για να τα καλλιεργήσει με ευκολία και να τα διατηρήσει με 
επιτυχία στο οικιακό περιβάλλον.  

Σκοπός 

Δημιουργήσαμε ένα 
πολύπλευρο βιβλίο με σκοπό 
να παρέχουμε στον αναγνώστη:  



Ενισχυτικό του ανοσοποιητικού 
συστήματος και υποστηρικτικό για 

κρυολόγημα (δρόγες με μυκητοκτόνο 
και βακτηριοκτόνο δράση, 

ανακουφίζουν από συμπτώματα 
κοινού κρυολογήματος).  

Προαγωγό χαλάρωσης, καθώς τα 
συστατικά του ανακουφίζουν από 
τα ήπια συμπτώματα του ψυχικού 

στρες και από ήπιες 
γαστρεντερικές ενοχλήσεις.  



Γαστρονομία 

και ευεξία 

Άσε την τροφή  
να γίνει το φάρμακό σου,  

και φάρμακο  
να γίνει η τροφή σου 
 (Ιπποκρατική σχολή) 

2013 



Με ρούδι 



Με φασκόμηλο 



Η πολιτική ανάπτυξης των ΑΦΦ 
συνοψίζεται στα εξής: 
 1 Αύξηση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών ΑΦΦ στο διεθνές  περιβάλλον 

 (αύξηση παραγωγής, βελτίωση της ποιότητας, ανταγωνιστικές τιμές) 

2 Έρευνα και  εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων παραγωγής  και  ανάπτυξης νέων προϊόντων 

3 Ανάπτυξη συστήματος ελέγχου και προστασίας του φυτογενετικού υλικού (αυτοφυούς και καλλιεργούμενου) 

4 Τυποποίηση των προϊόντων με βάση τα διεθνώς αποδεκτά πρότυπα καλλιέργειας, επεξεργασίας, τυποποίησης και 

εμπορίας  

(Κανονισμοί, Πρότυπα, Οδηγίες, Νομοθεσία) 

5 Υπαγωγή των προϊόντων σε κοινά εμπορικά σήματα, με σκοπό την ομαδοποιημένη ποσοτικά και ενιαιοποιημένη ποιοτικά, 

συγκέντρωση ανταγωνιστικών ποσοτήτων στο διεθνές εμπόριο 

6 Σύζευξη της παραγωγής με την έρευνα για χρήσεις των ΑΦΦ στη Φαρμακευτική, την κοσμετολογία, τη βιομηχανία 

τροφίμων, κ.ά.  

7 Έρευνα για την χρήση ουσιών από ΑΦΦ στη βιομηχανία τροφίμων 

8 Προώθηση της βιολογικής παραγωγής ΑΦΦ και των μεταποιημένων προϊόντων αυτών 

9 Εκπαίδευση και κατάρτιση νέων παραγωγών στην καλλιέργεια και μεταποίηση των ΑΦΦ 

10 Συστήματα και εφαρμογές τεχνολογιών μεταποίησης – Διαδικασίες εκπαίδευσης και εφαρμογών από ενδιαφερόμενους 



Δρ Ελένη Μαλούπα 
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ  

ΚΑΙ ΦΥΤΟΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 
Εργαστήριο Προστασίας και Αξιοποίησης Αυτοφυών και 

Ανθοκομικών Ειδών, 
Βαλκανικός Βοτανικός Κήπος Κρουσσίων 

 E-mail: maloupa@bbgk.gr, www. bbgk.gr, www.ipgrb.gr   

Σας ευχαριστώ θερμά 
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