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Πρόλογοσ του Τπουργού ΑΑ&Σ  

κ. Ευϊγγελου Αποςτόλου 
Η Ελληνικό γη ςτϊθηκε μϋςα ςτο χρϐνο ωσ μια 

ιδιϐρρυθμη κιβωτϐσ διϊςωςησ μεγϊλων πληθυςμών 

του φυτικοϑ κϐςμου. Πϊνω απϐ 5500  φυτϊ φϑονται 

ςτη χώρα μασ εκ των οπούων τα 1300 εύναι ενδημικϊ. 

Απϐ την μυθικό και ιςτορικό εποχό τησ Ελλϊδασ, τουσ μεγϊλουσ θεραπευτϋσ Φεύρωνα,  

Αςκληπιϐ, Ιπποκρϊτη και τα ςυγγρϊμματα του Αριςτοτϋλη Περύ Υυτών, μϋχρι τη λαώκό 

παρϊδοςη και τουσ βοτανολϐγουσ των νεϐτερων χρϐνων, τα φυτϊ, όταν βϐτανα. Η 

χρηςτικό τουσ αξύα αποτυπώθηκε με ανεξύτηλο τρϐπο ςτην πολιτιςμικό μνόμη και 

ςτισ πρακτικϋσ  του λαοϑ μασ εύτε για καλλωπιςτικό και φαρμακευτικό χρόςη εύτε για 

χρόςη ςε αρτϑματα και αφεψόματα. 

Όμωσ, ϐπωσ ςυνϋβη με πολλϊ πρϊγματα ςτη ςϑγχρονη εποχό, ϋτςι και τα αρωματικϊ  

και φαρμακευτικϊ φυτϊ  παραγνωρύςθηκαν , δύνοντασ τη θϋςη τουσ ςτα χημικϊ 

προώϐντα και ςτα ‘’πλαςτικϊ ςκευϊςματα’’  που ναι μεν ςε κϊποιεσ  περιπτώςεισ δεν 

υποτιμοϑμε την ϋςτω πρϐςκαιρη ςυμβολό τουσ , ϐπωσ και ςε ϊλλεσ δεν μποροϑμε να 

υποτιμοϑμε την πραγματικό ςκοπιμϐτητα  χρόςησ τουσ ότοι το ‘’αφϑςικο ‘’ 

υπερκϋρδοσ. 

τισ μϋρεσ μασ ωςτϐςο, ϐλο και περιςςϐτερο διεκδικοϑν και ξαναβρύςκουν τη θϋςη 

τουσ αποκτώντασ  ςημαντικό οικονομικό αξύα και αναπτυξιακό ςημαςύα ιδύωσ απϐ την 

ςτιγμό που η ϋρευνα αςχολόθηκε με την πιο φυςιολογικό αξιοπούηςη τουσ.  

Αυτό τη ςημαςύα και αυτοϑ του τϑπου την αξιοπούηςη αξιολογόςαμε ωσ ιδιαύτερα 

ςημαντικό ςτο ΤΠΑΑΣ και για τον λϐγο αυτϐ ςυγκροτόθηκε η Ομϊδα Εργαςύασ 

προκειμϋνου να αποτυπωθεύ ϋνα ενιαύο πλαύςιο ςτρατηγικόσ ςημαςύασ για τα 

εναλλακτικϊ αυτϊ , γεωργικοϑ χαρακτόρα προώϐντα. 

Σο τρατηγικϐ χϋδιο Ανϊπτυξησ για την καλλιϋργεια, επεξεργαςύα και εμπορύα των 

Αρωματικών και Υαρμακευτικών φυτών ςτην Ελλϊδα που η Ομϊδα Εργαςύασ 

παρϋδωςε ςτο Τπουργεύο , αποτελεύ ϋνα εξαιρετικϐ χρηςτικϐ εργαλεύο , προσ 

περαιτϋρω αξιοπούηςη , για την ϊμεςη και μεςοπρϐθεςμη αποφαςιςτικό ςτόριξη των 

ενδιαφερομϋνων , αλλϊ και με προτϊςεισ αναδιοργϊνωςησ του θεςμικοϑ πλαιςύου  και 

των οικονομικών ενιςχϑςεων τουσ ςε ϐλη την  παραγωγικό και μεταποιητικό 

διαδικαςύα. Σα πρώτα  πιλοτικϊ βόματα αξιοπούηςησ του χεδύου θα γύνουν ϊμεςα  

αντιληπτϊ ςε ςυγκεκριμϋνεσ περιοχϋσ τησ χώρασ μασ. 

Ευχαριςτώ θερμϊ όλουσ  όςουσ  ςυνϋβαλλαν ςτην προςπϊθεια αυτό. 
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Ειςαγωγικό ςημεύωμα του υντονιςτό τησ Ομϊδασ 

Εργαςύαs κ. Θανϊςη Δημϊκη 
Η εκπϐνηςη του παρϐντοσ Εθνικοϑ τρατηγικοϑ χεδύου 

πραγματοποιόθηκε με ςτϐχο την προώθηςη θεςμικών , 

επιςτημονικών και ϊλλων ενεργειών , που αφοροϑν  την 

καλλιϋργεια, επεξεργαςύα και εμπορύα των Αρωματικών και Υαρμακευτικών Υυτών 

ςτην Ελλϊδα  και τον καλϑτερο ςυντονιςμϐ  ϐλων των ςυναρμϐδιων τομϋων και 

φορϋων , δεδομϋνου ϐτι ςτην ςημερινό ςυγκυρύα , ϐλεσ οι εκτιμόςεισ οδηγοϑν  ςτο ϐτι 

υπϊρχει ςημαντικϐ ϋδαφοσ για την ανϊπτυξη τουσ. 

Για τη ςυγκϋντρωςη των ςτοιχεύων και την κατϊθεςη προτϊςεων και απϐψεων, 

ςυνεργϊςτηκαν εκπρϐςωποι των αρμϐδιων Τπηρεςιών του ΤΠΑΑΣ και του ΤΠΕΚΑ, 

Οργανιςμών, Πανεπιςτημύων, Εταιρειών, Παραγωγών και Ενώςεων, οι οπούοι 

αποτϋλεςαν  την  μη αμειβόμενη Ομϊδα Εργαςύασ,  που ςυςτϊθηκε απϐ τον Τπουργϐ 

Αγροτικόσ Ανϊπτυξησ και Σροφύμων (υπ΄αριθμ. 6045/78394/7-7-2016 Σροποπούηςη τησ 

υπ΄αριθμ. 4345/60870/25-5-2016  , απϐφαςησ) . 

Η ανωτϋρω Ομϊδα Εργαςύασ  χωρύςτηκε ςε 3 υποομϊδεσ με επιμϋρουσ δρϊςεισ, ωσ 

εξόσ:  

  Τποομϊδα 1  :  Επιλογό των ειδών, τρόποσ φύτευςησ, καλλιϋργειασ, αντιμετώπιςησ 

ζιζανύων, δυνατότητεσ βιολογικόσ καλλιϋργειασ, επύλυςη θεςμικού τύπου 

δυςλειτουργιών και ενιαιοπούηςη του νομικού πλαιςύου. 

Τποομϊδα 2   : υγκομιδό – ξόρανςη - επεξεργαςύα, τυποπούηςη προώόντων, κοινϊ 

εμπορικϊ ςόματα, δημιουργύα δικτύων, οικονομικό ενύςχυςη, αξιοπούηςη των κύριων 

καταγεγραμμϋνων ειδών και ποικιλιών και η διευκόλυνςη των καλλιεργειών, 

οργϊνωςη τησ μεταπούηςησ και εμπορύασ, δυνατότητεσ χρηματοδότηςησ. 

Τποομϊδα 3 : Επενδυτικϋσ δυνατότητεσ, βιομηχανύα τροφύμων, φαρμακευτικϋσ 

χρόςεισ, προώθηςη των προώόντων ςτισ αγορϋσ εςωτερικού - εξωτερικού, αύξηςη 

ανταγωνιςτικότητασ. 

Σα μϋλη τησ Ομϊδα Εργαςύασ ςυνεδρύαςαν απϐ κοινοϑ ( και παρουςύα του Τπουργοϑ) 

και ανϊ ομϊδεσ ,  αλλϊ κυρύωσ μϋςω ηλεκτρονικόσ  επικοινωνύασ,  με ςκοπϐ να 

διερευνόςουν ϐλεσ τισ επιςτημονικϋσ δυνατϐτητεσ και τα διαθϋςιμα εργαλεύα και να 

καταλόξουν ςε  τελικϋσ προτϊςεισ, προκειμϋνου οι Έλληνεσ παραγωγού και 

μεταποιητϋσ,  με βϊςη τισ  ορθϋσ γεωργικϋσ πρακτικϋσ  , απϐ το χωρϊφι ϋωσ το τελικϐ 

μεταποιημϋνο προώϐν, να καλϑψουν την αυξανϐμενη εγχώρια και διεθνό ζότηςη 

αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών. 
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Εδώ παρουςιϊζεται ωσ τρατηγικϐ χϋδιο , ϋνα ςχετικϊ ολοκληρωμϋνο πλαύςιο με 

ςτϐχο την ανϊπτυξη των ΑΥΥ ςε ϐλεσ τουσ τισ διαδικαςύεσ , απϐ την παραγωγό μϋχρι 

την τελικό διϊθεςη ,  εύτε ωσ  πρωτογενϋσ προώϐν, εύτε  μεταποιημϋνο ,  βϊςει  των 

απαιτόςεων τησ αγορϊσ αξιοποιώντασ  και επικαιροποιώντασ  ταυτϐχρονα,  εργαςύεσ 

και εμπειρύεσ του παρελθϐντοσ. 

Η Έρευνα , η  πιςτοπούηςη, η  ποιϐτητα και ςόμανςη των παραγϐμενων προώϐντων, η 

κατϊρτιςη, η εκπαύδευςη και ενημϋρωςη των παραγωγών, η προςταςύα των 

ελληνικών ενδημικών αρωματικών και φαρμακευτικών ειδών , η χαρτογρϊφηςη των 

υφιςτϊμενων καλλιεργειών ΑΥΥ, η ςϑνταξη ςχετικών οδηγών  καλλιϋργειασ, ο 

καθοριςμϐσ προδιαγραφών ποιϐτητασ και κανϐνων υγιεινόσ, η χρηματοδϐτηςη απϐ  

Επιχειρηςιακϊ Προγρϊμματα και κυρύωσ απϐ το ΠΑΑ 2014-2020  καθώσ και η  

ποικιλϐμορφη υποςτόριξη μεταποιητικών επιχειρόςεων κυρύωσ  ς ϐτι αφορϊ την 

εξωςτρϋφεια τουσ , αποτελοϑν τουσ βαςικοϑσ  παρϊγοντεσ που εξετϊςτηκαν απϐ την 

Ομϊδα Εργαςύασ  , προκειμϋνου να αποτελϋςουν  πολιτικό προτεραιϐτητα κυρύωσ απϐ 

το ΤΠΑΑΣ. 

Εύναι προφανϋσ πωσ ςε οριςμϋνα ςημεύα οι ςυμμετϋχοντεσ ςτην ομϊδα εργαςύασ 

πιθανώσ να διατηροϑν οριςμϋνεσ επύ μϋρουσ διαφορετικϋσ απϐψεισ και εκτιμόςεισ , 

χωρύσ αυτϋσ να αναιροϑν την γενικϐτερη  αποδοχό τουσ ςτο παρϐν ςχϋδιο. 

Σουσ  ευχαριςτούμε όλουσ για την προςπϊθεια και την ςυνεργαςύα. 
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1.  κοπόσ 

κοπϐσ του Εθνικοϑ τρατηγικοϑ χεδύου εύναι να καθοριςτοϑν τα μϋτρα και οι 

ενϋργειεσ που θα εφαρμοςτοϑν για την ανταγωνιςτικό ανϊπτυξη, ςε ορθολογικό και 

βιώςιμη βϊςη, τησ καλλιϋργειασ, επεξεργαςύασ και εμπορύασ των Αρωματικών και 

Υαρμακευτικών Υυτών (ΑΥΥ) ςτη χώρα.  

Η πολιτικό ανϊπτυξησ των ΑΥΥ ςυνοψύζεται ςτα εξόσ: 

1 Αϑξηςη τησ ανταγωνιςτικϐτητασ των ελληνικών ΑΥΥ ςτο διεθνϋσ  περιβϊλλον 

 (αϑξηςη παραγωγόσ, βελτύωςη τησ ποιϐτητασ, ανταγωνιςτικϋσ τιμϋσ) 

2 Έρευνα και  εφαρμογό ςϑγχρονων μεθϐδων παραγωγόσ  και  ανϊπτυξησ νϋων 

προώϐντων 

3 Ανϊπτυξη ςυςτόματοσ ελϋγχου και προςταςύασ του φυτογενετικοϑ υλικοϑ 

(αυτοφυοϑσ και καλλιεργοϑμενου) 

4 Συποπούηςη των προώϐντων με βϊςη τα διεθνώσ αποδεκτϊ πρϐτυπα καλλιϋργειασ, 

επεξεργαςύασ, τυποπούηςησ και εμπορύασ  

(Κανονιςμού, Πρϐτυπα, Οδηγύεσ, Νομοθεςύα) 

5 Τπαγωγό των προώϐντων ςε κοινϊ εμπορικϊ ςόματα, με ςκοπϐ την ομαδοποιημϋνη 

ποςοτικϊ και ενιαιοποιημϋνη ποιοτικϊ, ςυγκϋντρωςη ανταγωνιςτικών ποςοτότων 

ςτο διεθνϋσ εμπϐριο 

6 ϑζευξη τησ παραγωγόσ με την ϋρευνα για χρόςεισ των ΑΥΥ ςτη Υαρμακευτικό, την 

κοςμετολογύα, τη βιομηχανύα τροφύμων, κ.ϊ.  

7 Έρευνα για την χρόςη ουςιών απϐ ΑΥΥ ςτη βιομηχανύα τροφύμων 

8 Προώθηςη τησ βιολογικόσ παραγωγόσ ΑΥΥ και των μεταποιημϋνων προώϐντων 

αυτών 

9 Εκπαύδευςη και κατϊρτιςη νϋων παραγωγών ςτην καλλιϋργεια και μεταπούηςη των 

ΑΥΥ 

10 υςτόματα και εφαρμογϋσ τεχνολογιών μεταπούηςησ – Διαδικαςύεσ εκπαύδευςησ 

και εφαρμογών απϐ ενδιαφερϐμενουσ 
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2.  Επιςκόπηςη των αρωματικών και 

φαρμακευτικών φυτών 
Ωσ  Αρωματικϊ /  Υαρμακευτικϊ Υυτϊ θεωροϑνται αυτϊ  τα οπούα χρηςιμοποιοϑνται 

ωσ ϋχουν, ό δια των δευτερογενών προώϐντων τουσ, με βϊςη τισ πολλαπλϋσ τουσ 

ιδιϐτητεσ, ςτη θεραπευτικό,   ωσ αρτϑματα, ςτην κοςμετολογύα, ςε τρϐφιμα,  ποτϊ, 

προώϐντα υγιεινόσ διατροφόσ, κ.ϊ.. Επιπλϋον, αποτελοϑν τη  βϊςη μεταποιημϋνων 

φυςικών προώϐντων υψηλόσ προςτιθϋμενησ αξύασ, ϐπωσ αιθϋρια ϋλαια, ό εκχυλύςματα.  

Οριςμϋνα εξ αυτών,  με ευρεύεσ χρόςεισ, εύναι η ρύγανη, το θυμϊρι, το δενδρολύβανο, το 

φαςκϐμηλο, η λεβϊντα, το μελιςςϐχορτο, η μϋντα, το τςϊι του βουνοϑ, το 

ςπαθϐχορτο, κ.ϊ., τα οπούα καλλιεργοϑνται  και απαντώνται ςτην αγορϊ. Οι κοινϋσ 

χρόςεισ αυτών, εκτϐσ απϐ τη μαγειρικό ωσ αρτυματικϊ φυτϊ, ό ωσ ροφόματα, εύναι 

ςτη φαρμακευτικό βιομηχανύα, τη βιομηχανύα τροφύμων και καλλυντικών, ωσ 

αρώματα, μϋςα φυτοπροςταςύασ κ.ϊ, αυτοϑςια, ό με τη μορφό αιθερύων ελαύων ό 

εκχυλιςμϊτων.  Πολλϊ ΑΥΥ ϋχουν αξιϐλογη βιοδραςτικϐτητα και ιδιϐτητεσ ϐπωσ 

αντιμικροβιακϋσ, αντιοξειδωτικϋσ, αντιμυκητιακϋσ, κλπ, και πολλϊ χρηςιμοποιοϑνται 

ςτη θεραπευτικό, ωσ παραδοςιακϊ φαρμακευτικϊ προώϐντα, ό ωσ ςυςτατικϊ 

φυτοθεραπευτικών ό /και ημιςυνθετικών φαρμακευτικών ςκευαςμϊτων   

2.1. Περιγραφό τησ υφιςτϊμενησ κατϊςταςησ  ςε αναπαραγωγικό 

και καλλιεργητικό ςτϊδιο 

2.1.1 . Πολλαπλαςιαςτικό υλικό (Π.Τ) [Πηγϋσ Π.Τ/ Παραγωγό -εμπορύα 

φυτωριακού υλικού/ Ειςαγωγϋσ Π.Τ]  

Η παραγωγό προσ εμπορύα του πολλαπλαςιαςτικοϑ υλικοϑ διενεργεύται απϐ τισ 

ςποροπαραγωγικϋσ και τισ φυτωριακϋσ επιχειρόςεισ, ενώ η εμπορύα απϐ τισ 

επιχειρόςεισ εμπορύασ. Οι ανωτϋρω επιχειρόςεισ πρϋπει να εύναι εγγεγραμμϋνεσ ςτο 

μητρώο επιχειρόςεων, ϐπωσ ορύζεται ςτην υπ΄αριθμ. 1153/16620/04-02-2014 ΚΤΑ (Β΄ 

616). Η εμπορύα του Πολλαπλαςιαςτικοϑ Τλικοϑ των Αρωματικών και Υαρμακευτικών 

Υυτών ρυθμύζεται απϐ την υπ΄αριθμ. 7594/115508/12-09-2014 Τπουργικό Απϐφαςη 

«Σεχνικϐσ Κανονιςμϐσ Εμπορύασ Πολλαπλαςιαςτικοϑ Τλικοϑ Αρωματικών και 

Υαρμακευτικών Υυτών» (Β΄ 2663). Οι εν λϐγω διατϊξεισ εφαρμϐζονται ςτο 

πολλαπλαςιαςτικϐ υλικϐ προϋλευςησ ϊλλων κρατών μελών, τρύτων χωρών ό 

εγχώριασ παραγωγόσ, το οπούο τύθεται ςε εμπορύα. 

Σο πολλαπλαςιαςτικϐ υλικϐ που χρηςιμοποιεύται ςόμερα για την καλλιζργεια των ΑΦΦ 

ςτην Ελλάδα, προζρχεται ςυνήθωσ από φυτώρια, τα οποία είτε ζχουν προμηθευτεί το 

ςπόρο από το εξωτερικό, ή από αυτοφυή φυτά τησ Ελλάδασ ό χρηςιμοποιοϑν ωσ πηγό 
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κϊποιο μητρικϐ υλικϐ. Σο υλικϐ αυτϐ εύναι ουςιαςτικϊ φυτϊ τα οπούα αναπαρϊγονται 

με αγενό πολλαπλαςιαςμϐ, ή εγγενή τρόπο (με ςπόρουσ).  Στον αγενή πολλαπλαςιαςμό 

δηλαδό δημιουργοϑνται νϋα φυτϊ χρηςιμοποιώντασ τον τρϐπο τησ αγενοϑσ 

αναπαραγωγόσ, ςυνόθωσ με υδρονϋφωςη και ορμϐνεσ ριζοβολύασ. Στισ πιο πολλζσ 

περιπτώςεισ, διακινείται ςπόροσ, αλλά και φυτά, χωρίσ ταυτότητα και ιχνηλαςιμότητα, και 

πιθανώσ μη ςαφεύσ ιδιϐτητεσ.  

2.1.2 .  Καλλιεργούμενεσ εκτϊςεισ, ποικιλύεσ, πηγϋσ προμόθειασ υλικού 

Λϐγω μη ϑπαρξησ πιςτοποιημϋνου Πολλαπλαςιαςτικοϑ Τλικοϑ ςτην Ελλϊδα, 

αναγκαςτικϊ η προμόθεια γύνεται απϐ αναγνωριςμϋνουσ ςποροπαραγωγικοϑσ  ούκουσ 

του εξωτερικοϑ. Λϑνεται ϋτςι το πρϐβλημα τησ ςταθερϐτητασ των χαρακτηριςτικών 

ςε ανϊλογεσ αγορϋσ (απευθϑνεςαι ξανϊ ςτην ύδια εταιρεύα ό αγορϊ και δεν χρειϊζεται 

να κερδύςεισ την αποδοχό τουσ, ϋχουν δε ιδιαύτερα χαρακτηριςτικϊ-μεγαλϑτερεσ 

περιεκτικϐτητεσ ςε αιθϋρια ϋλαια ό ουςύεσ).  

ϑμφωνα με ςτοιχεύα του 

Οργανιςμοϑ Πληρωμών και Ελϋγχου 

Κοινοτικών Ενιςχϑςεων 

Προςανατολιςμοϑ και Εγγυόςεων 

(ΟΠΕΚΕΠΕ), βϊςει των δηλώςεων 

ΟΔΕ, το 2014 οι καλλιεργοϑμενεσ 

εκτϊςεισ των ΑΥΥ ςτην Ελλϊδα 

ανϋρχονταν ςε 29.000 ςτρϋμματα που ϋωσ ςόμερα ϋχουν αυξηθεύ τουλϊχιςτον κατϊ 

30%.  Απϐ αυτϊ την μεγαλϑτερη ϋκταςη καταλαμβϊνει η καλλιϋργεια τησ ρύγανησ 

(11.000 ςτρϋμματα). Άλλα εύδη που καλλιεργοϑνται ςόμερα ςε αρκετϊ μεγϊλεσ 

εκτϊςεισ εκτϐσ τησ ρύγανησ εύναι η Λεβϊντα, το Σςϊι του βουνοϑ (Sideritis sp), ο κρϐκοσ 

ό αφρϊν (Crocus sativus),  και πολϑ λιγϐτερο το φαςκϐμηλο (Salvia fruticosa και Salvia 

officinalis), το μελιςςϐχορτο (Melissa officinalis), το κρύταμο (Crithmum maritimum), ο 

δυϐςμοσ (Mentha spicata), χαμομόλι (Matricaria chamomilla)  κλπ. 

2.1.3. Οργϊνωςη παραγωγόσ, καλλιεργητικϋσ πρακτικϋσ, βιολογικϋσ καλλιϋργειεσ 

Ο αγρϐτησ ό ο καλλιεργητόσ πριν απϐ οποιαδόποτε ϊλλη ενϋργεια θα πρϋπει να ϋχει 

ϋνα ςχϋδιο για το πώσ πρϋπει να οργανώςει την παραγωγό του. Οργϊνωςη παραγωγόσ 

δεν εύναι μϐνο η φϑτευςη και η καλλιϋργεια ςτον αγρϐ, αλλϊ επύςησ η αποθόκευςη και 

η ςυντόρηςη, καθώσ και ϊλλεσ ενϋργειεσ που πρϋπει να γύνουν αν το υλικϐ δεν 

πουληθεύ με τη μορφό του προώϐντοσ που ςυλλϋχθηκε και αποξηρϊθηκε.  

Ο καλλιεργητόσ αν ϋχει ςκοπϐ να προχωρόςει ςε επεξεργαςύα θα πρϋπει να ϋχει 

οργανώςει ϐλη αυτό την παραγωγό με μια ροό, να εύναι απολϑτωσ ενημερωμϋνοσ για 
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την αποφυγό λαθών και για να υπϊρχει μύα αλληλουχύα διαδικαςιών που θα τον 

οδηγόςει ςτην παραγωγό ενϐσ αποδεκτοϑ προώϐντοσ.  

Όςον αφορϊ ςτισ καλλιεργητικϋσ πρακτικϋσ υπϊρχει αρκετό τεχνογνωςύα, 

δημοςιευμϋνη ςε ϋγκριτα βιβλύα, ό τη διεθνό βιβλιογραφύα, ϐμωσ πρϋπει να  υπϊρχει 

εξειδικευμϋνο προςωπικϐ (γεωπϐνοι, τεχνολϐγοι, κ.ϊ), για την παρακολοϑθηςη των 

καλλιεργειών και τη ςυμβουλευτικό. Εύναι γνωςτϋσ κϊποιεσ πρακτικϋσ τισ οπούεσ 

ςυνόθωσ οι καλλιεργητϋσ αποκτοϑν απϐ ιδύα πεύρα, ϐμωσ αυτϐ δεν εύναι αρκετϐ χωρύσ 

την αντύςτοιχη εκπαύδευςη. Τπϊρχει ϋλλειψη οργανωμϋνησ μορφόσ πρακτικόσ 

βοόθειασ απϐ Υορεύσ υπεϑθυνουσ που θα πρϋπει να υποςτηρύζουν τουσ καλλιεργητϋσ, 

ϐπωσ επύςησ ϋλλειψη 

κανϐνων για τισ 

καλλιϋργειεσ ειδών.  

Όςον αφορϊ ςτισ 

βιολογικϋσ 

καλλιϋργειεσ, αυτϋσ 

δεν εύναι 

αναπτυγμϋνεσ ςε 

μεγϊλη ϋκταςη, 

παρϐλο που πολλού 

καλλιεργητϋσ επιλϋγουν αυτϐ τον τρϐπο καλλιϋργειασ. Δεν υπϊρχουν πρακτικϋσ παρϊ 

μϐνο γενικϋσ γνώςεισ, ενώ ο τομϋασ αυτϐσ φαύνεται ϐτι ϋχει μϋλλον  ςτη χώρα μασ.  

2.1.4. Αποδόςεισ, ποιοτικϊ χαρακτηριςτικϊ, προβλόματα καλλιεργητών 

Οι αποδϐςεισ καλλιεργοϑμενων ΑΥΥ ςτην Ελλϊδα, ςϑμφωνα με μελϋτεσ, πειρϊματα 

αγροϑ και αποτελϋςματα πιλοτικών καλλιεργειών, αλλϊ και ςτοιχεύα απϐ 

παραγωγοϑσ, εύναι υψηλϋσ, εφϐςον τηροϑνται οι ςωςτϋσ προϒποθϋςεισ, και γύνονται οι 

απαραύτητεσ καλλιεργητικϋσ φροντύδεσ.  

Τπϊρχει ϋλλειψη πληροφϐρηςησ για τουσ απαιτοϑμενουσ ελϋγχουσ του περιβϊλλοντοσ 

καλλιϋργειασ (εδαφών, νερών, κ.ϊ) που ςυμβϊλλουν ςτην μετϋπειτα ποιϐτητα των 

ΑΥΥ, αλλϊ και για μεταςυλλεκτικοϑσ ελϋγχουσ (μικροβιακϐ φορτύο, υπολεύμματα, 

βαρϋα μϋταλλα, χημικό ανϊλυςη ςυςτατικών κλπ), που ζητοϑνται, ανϊλογα με την 

αγορϊ. 

το θϋμα των αποδϐςεων των καλλιεργειών και των ποιοτικών χαρακτηριςτικών των 

παραγϐμενων προώϐντων, τα ερευνητικϊ Ινςτιτοϑτα, τα Πανεπιςτόμια και η 

ςτοχευμϋνη ϋρευνα απϐ εξειδικευμϋνουσ ερευνητϋσ μποροϑν να παύξουν καταλυτικϐ 

ρϐλο.  
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Προβλόματα εντοπύζονται ςε θϋματα ενημϋρωςησ και πληροφϐρηςησ, ϐπωσ ςτην 

καταπολϋμηςη των αςθενειών και 

ειδικϐτερα ςτισ βιολογικϋσ 

καλλιϋργειεσ. Επύςησ, ςτην εξεργαςύα 

τησ πρώτησ ϑλησ, δηλαδό ςτη ξόρανςη 

και το διαχωριςμϐ απϐ τη δρϐγη, του 

τμόματοσ του φυτοϑ που εύναι 

αξιοποιόςιμο και αυτοϑ που 

αντιμετωπύζεται ωσ απϐβλητο. Σα 

αντύςτοιχα μηχανόματα δεν εύναι εϑκολο να αποκτηθοϑν, ειδικϊ για τισ μικρϋσ 

καλλιϋργειεσ που υπϊρχουν ςτην Ελλϊδα. Επύςησ, θα πρϋπει να ενδυναμωθεύ ο 

ςυνεργατιςμϐσ οϑτωσ ώςτε να μποροϑν πολλού καλλιεργητϋσ να αγορϊςουν 

μηχανόματα για να μποροϑν να τα χρηςιμοποιοϑν απϐ κοινοϑ.  

2.2. Περιγραφό τησ υφιςτϊμενησ κατϊςταςησ  για επεξεργαςύα, 

μεταπούηςη και διϊθεςη των ελληνικών προώόντων 
Η ςυγκομιδό των ΑΥΥ ςόμερα γύνεται, εύτε χειρωνακτικϊ με χρόςη απλών εργαλεύων, 

μαχαύρια, ψαλύδια, τϑπου χορτοκοπτικών κλπ, εύτε με τροποποιημϋνεσ μηχανϋσ 

ςιτηρών πχ θεριζοαλωνιςτικϋσ, κ.ϊ. Για ςυγκεκριμϋνεσ καλλιϋργειεσ, ϐπου απαιτεύται η 

ςυγκομιδό αποκλειςτικϊ μϋρουσ του φυτικοϑ υλικοϑ, ϐπωσ το χαμομόλι, η λεβϊντα 

κ.ϊ, χρηςιμοποιοϑνται εξειδικευμϋνεσ μηχανϋσ (για τη ςυγκομιδό χαμομηλιοϑ οι 

μηχανϋσ εύναι λύγεσ και ειςϊγονται κυρύωσ απϐ το εξωτερικϐ).  

Εξειδικευμϋνεσ μηχανϋσ ςυγκομιδόσ απαιτοϑνται ςε μεγϊλησ ϋκταςησ καλλιϋργειεσ, 

ώςτε να μπορεύ να αποςβεςτεύ το κϐςτοσ. ε πολλϋσ περιπτώςεισ οι παραγωγού, 

καταφεϑγουν και ςε δικϋσ τουσ ευρεςιτεχνύεσ, για χρόςη ςτη ςυγκομιδό των ΑΥΥ. 

Λϐγω του ϐτι οι καλλιεργοϑμενεσ εκτϊςεισ ΑΥΥ εύναι πολϑ μικρϋσ ςτην Ελλϊδα, ςε 

ςχϋςη με ϊλλεσ καλλιϋργειεσ, υπϊρχουν ςχετικϊ λύγα εξειδικευμϋνα μηχανόματα 

ςυγκομιδόσ τουσ.   

2.2.1. Πρωτογενεύσ επεξεργαςύεσ  

Αναφορικϊ με την επεξεργαςύα, η ξόρανςη αποτελεύ την κϑρια επεξεργαςύα μετϊ τη 

ςυγκομιδό, η οπούα εξαςφαλύζει τη διατόρηςη και ςυντόρηςη του ςυγκομιςμϋνου 

προώϐντοσ επύ μακρϐν. Άλλεσ διαδικαςύεσ εύναι η αποφϑλλωςη, η κοπό, το πλϑςιμο, 

κ.ϊ. Τπϊρχουν διϊφοροι τϑποι ξηραντόριων ςτη διεθνό αγορϊ, εκ των οπούων οι πιο 

κοινού εύναι αυτού που χρηςιμοποιοϑν θερμϐ αϋρα για ξόρανςη.  
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2.2.2. Δευτερογενόσ 

επεξεργαςύα 

Σο προώϐν που ϋχει υποςτεύ την 

πρωτογενό επεξεργαςύα, ϋωσ 

ϐτου φτϊςει ςτο ςτϊδιο του 

τελικοϑ προώϐντοσ, υφύςταται  

μια ςειρϊ διαδικαςιών, ϐπωσ 

διαλογό, κοςκύνιςμα, κοπό, 

ομογενοπούηςη, αποςτεύρωςη, 

ςυςκευαςύα,  κ.ϊ, ανϊλογα με τη χρόςη, πχ φακελύςκοι τςαγιοϑ, καψϊκια, κ.ϊ. 

Επιπλϋον ςτϊδια αποτελοϑν οι ϋλεγχοι και η τυποπούηςη για υπολεύμματα 

φυτοφαρμϊκων, μικροβιακϐ φορτύο κ.ϊ. Περαιτϋρω δευτερογενόσ επεξεργαςύα εύναι η 

παραγωγό εκχυλιςμϊτων και αιθερύων ελαύων. Σελευταύα υπϊρχει μεγϊλο ενδιαφϋρον 

για την παραγωγό αιθερύων ελαύων ςτην Ελλϊδα και αρκετϋσ μονϊδεσ, μικρϋσ και 

μεγαλϑτερεσ, αποςτϊζουν αρκετϊ εύδη ΑΥΥ. Σα μεγαλϑτερα αποςτακτόρια αιθερύων 

ελαύων βρύςκονται ςτην Β. Ελλϊδα και ειδικϐτερα ςτουσ Νομοϑσ Κιλκύσ, Θεςςαλονύκησ 

και Κοζϊνησ. Μικρϐτερησ δυναμικϐτητασ υπϊρχουν ςτο Ν. Πϋλλασ, Ν. Μαγνηςύασ, 

Καρδύτςασ και ςτην Κρότη.  

Σα αιθϋρια  ϋλαια που αποςτϊζονται ςε μεγαλϑτερεσ ποςϐτητεσ τα τελευταύα χρϐνια 

εύναι τησ ρύγανησ και τησ λεβϊντασ και ςε πολϑ μικρϐτερεσ ποςϐτητεσ ϊλλων ειδών 

ϐπωσ μελιςςϐχορτο, τριαντϊφυλλο, χαμομόλι, δενδρολύβανο, θυμϊρι, φαςκϐμηλο, 

δϊφνη, κρύταμο, κ.α. 

Ρύγανη αποςτϊζεται ςε ϐλα τα γνωςτϊ αποςτακτόρια, με παραγϐμενο προώϐν  

βιολογικϐ ό ςυμβατικϐ. Η ςϑςταςη των αιθερύων ελαύων εύναι τϑπου καρβακρϐλησ, ςε 

υψηλϊ ϋωσ πολϑ υψηλϊ ποςοςτϊ (65-85%), το οπούο ςημαύνει ϐτι καλλιεργοϑνται 

διϊφοροι τϑποι (ποικιλομορφύα Πολλαπλαςιαςτικοϑ Τλικοϑ) και εφαρμϐζονται 

διϊφορεσ πρακτικϋσ ςυγκομιδόσ και επεξεργαςύασ. υμπεραςματικϊ,  υπϊρχει 

ανομοιομορφύα παραγωγόσ και η διαδικαςύα δεν εύναι τυποποιημϋνη. ε πολλϋσ 

περιπτώςεισ οι παραγωγού δεν γνωρύζουν  εξαρχόσ τη ςϑςταςη του αιθερύου ελαύου 

τησ ρύγανησ  που καλλιεργοϑν, οϑτε ϋχουν κϊνει προηγουμϋνωσ ϋρευνα αγορϊσ για τη 

διϊθεςό του.  

Η λεβϊντα καλλιεργεύται τα τελευταύα χρϐνια ςε αρκετϋσ χιλιϊδεσ ςτρϋμματα, ςτη Β. 

Ελλϊδα κυρύωσ και ςτη Θεςςαλύα. Οι φυτεύεσ εγκαταςτϊθηκαν με ποικιλύεσ απϐ τη 
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Βουλγαρύα και πρϐκειται για ποικιλύεσ των ειδών L. Angustifolia και L. hybrida. ε 

πολλϋσ περιπτώςεισ οι παραγωγού δεν γνωρύζουν ακριβώσ τισ ποικιλύεσ που 

καλλιεργοϑν, ενώ ςυχνϊ η καλλιϋργεια εύναι ςυμβολαιακό.  

Οι αποςτϊξεισ για τα ϊλλα φυτικϊ εύδη εύναι ελϊχιςτεσ. Τπϊρχει ενδιαφϋρον για το 

μελιςςϐχορτο, ϐμωσ και ςε αυτόν την περύπτωςη, το Πολλαπλαςιαςτικϐ Τλικϐ εύναι 

ειςαγϐμενο, ενώ κυκλοφοροϑν διϊφορεσ ποικιλύεσ και χημειϐτυποι. Παρϊλληλα 

υπϊρχει ϋλλειψη πληροφϐρηςησ για την απαιτοϑμενη μεταςυλλεκτικό επεξεργαςύα. 

Για το δενδρολύβανο, κυκλοφοροϑν επύςησ διϊφοροι χημειϐτυποι, με πιο ςυχνοϑσ τουσ 

α- πινενύου- 1,8 κινεϐλησ – καμφορϊσ, ενώ υπϊρχει ενδιαφϋρον για δενδρολύβανο 

τϑπου βερμπενϐνησ, ό  με υψηλό περιεκτικϐτητα ςε καρνοςικϐ οξϑ.  

2.2.3. Ελϊχιςτεσ απαιτόςεισ – ϋλεγχοι – προδιαγραφϋσ 

Οι προδιαγραφϋσ των αιθερύων ελαύων (χημικό ςϑςταςη), καθορύζονται απϐ τον 

αγοραςτό και μπορεύ να ακολουθοϑν επύςημα πρϐτυπα (ISO, Υαρμακοποιύεσ), ό 

ειδικϋσ προδιαγραφϋσ ανϊλογα με το τελικϐ προώϐν και τη χρόςη του. 

Επιπλϋον, υπϊρχει ο Κανονιςμϐσ (ΕΚ) αριθ. 1334/2008 του Ευρωπαώκοϑ Κοινοβουλύου 

και του υμβουλύου, για τισ αρωματικϋσ ϑλεσ και οριςμϋνα ςυςτατικϊ τροφύμων με 

αρωματικϋσ ιδιϐτητεσ που χρηςιμοποιοϑνται εντϐσ και επύ των τροφύμων, καθώσ και 

για την τροποπούηςη του Κανονιςμοϑ (ΕΟΚ) αριθ. 1601/91 του υμβουλύου, του 

Κανονιςμοϑ (ΕΚ) αριθ. 2232/96, του Κανονιςμοϑ (ΕΚ) αριθ. 110/2008 και τησ Οδηγύασ 

2000/13/ΕΚ. 

Για τον χαρακτηριςμϐ αιθερύου ελαύου ωσ βιολογικϐ προώϐν, πρϋπει να περιϋχεται ςτον 

Κώδικα Σροφύμων (IV Αρτυματικϋσ ϑλεσ και αιθϋρια ϋλαια – ϊρθρο 45) ό ςτον 

Κανονιςμϐ (ΕΚ) αριθ. 1334/2008. 

2.2.4. Μηχανολογικόσ εξοπλιςμόσ 

Η ςυγκομιδό των ΑΥΥ ςόμερα γύνεται με ςυλλεκτικϋσ μηχανϋσ ειςαγωγόσ απϐ 

Βουλγαρύα (λεβϊντα), ερβύα (χαμομόλι, μελιςςϐχορτο) και Νϋα Ζηλανδύα (διϊφορα 

αρωματικϊ), ενώ αρκετού παραγωγού ό ομϊδεσ παραγωγών ϋχουν μεταςκευαςμϋνεσ 

μηχανϋσ κυρύωσ ςυλλογόσ μηδικόσ (για μϋντα ό μελιςςϐχορτο) και ςιταριοϑ (για 

ρύγανη). το κομμϊτι τησ αποξόρανςησ, πϋρα απϐ τη φυςικό αποξόρανςη που μπορεύ 

να γύνει με απλϋσ καταςκευϋσ και με ςχετικϊ καλϊ αποτελϋςματα αναλϐγωσ την 

εποχό, υπϊρχει τεχνογνωςύα ϐςον αφορϊ ςτην καταςκευό θαλϊμων αποξόρανςησ 

(πολϑ καλό ποιϐτητα αποξηραμϋνου προώϐντοσ-υψηλϐ κϐςτοσ αποξόρανςησ, υψηλό 

αξύα κτόςησ) για μικρϋσ εκμεταλλεϑςεισ, ενώ για μεγϊλουσ ϐγκουσ παραγωγόσ 

(μεγϊλεσ μονϊδεσ αποξόρανςησ) δεν υπϊρχει κϊτι αντύςτοιχο, τουλϊχιςτον ςε τιμϋσ 

που να εύναι εντϐσ των οικονομικών δεδομϋνων των ελληνικών επιχειρόςεων. την 
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επεξεργαςύα τα μηχανόματα που υπϊρχουν ςτην αγορϊ εύναι κυρύωσ ερβικόσ 

προϋλευςησ, κϊποια Αγγλικόσ, υπϊρχουν αρκετϋσ ιδιοκαταςκευϋσ αλλϊ και μια μικρό 

ελληνικό επιχεύρηςη που ϋχει αρχύςει να αςχολεύται με την καταςκευό μηχανημϊτων 

για ΑΥΥ ςτο Κιλκύσ.  

* Οριςμϋνοι καταςκευαςτϋσ μηχανημϊτων επεξεργαςύασ ΑΥΥ και αποςτακτόρια, 

αναφϋρονται ςτο Παρϊρτημα Γ. 

2.2.5.  Μονϊδεσ επεξεργαςύασ Αρωματικών και Υαρμακευτικών Υυτών 

 Τφιςτϊμενεσ μονϊδεσ επεξεργαςύασ - μεταπούηςησ Αρωματικών 

Υαρμακευτικών Υυτών 

Οι υπϊρχουςεσ μονϊδεσ επεξεργαςύασ και μεταπούηςησ εύναι λύγεσ και μικρϋσ, ςυνόθωσ 

καθετοποιημϋνεσ μονϊδεσ παραγωγών, οι οπούεσ χρηςιμοποιοϑν μηχανόματα μικρϊ ό 

μεγαλϑτερα για την παραγωγό τουσ, ενώ δεν υπϊρχει ςαφόσ διαχωριςμϐσ ανϊμεςα 

ςτισ παραγωγικϋσ μονϊδεσ και τισ μονϊδεσ επεξεργαςύασ και μεταπούηςησ. Ωςτϐςο, 

υπϊρχουν οριςμϋνα μεγϊλα αποςτακτόρια, τα οπούα ςυνόθωσ παρϊγουν αιθϋρια 

ϋλαια, κυρύωσ απϐ λεβϊντα και ρύγανη. 

το Τπουργεύο Αγροτικόσ Ανϊπτυξησ και Σροφύμων ϋχει ξεκινόςει προςπϊθεια  

καταγραφόσ των μονϊδων αυτών ανϊ Νομϐ, με ςκοπϐ τη δημιουργύα βϊςησ 

δεδομϋνων γι’ αυτϋσ τισ δραςτηριϐτητεσ ανϊ την Ελλϊδα. 

 Βιοτεχνικϋσ – βιομηχανικϋσ μονϊδεσ επεξεργαςύασ/αξιοπούηςησ 

Μονϊδεσ οι οπούεσ προμηθεϑονται την πρώτη ϑλη, εύτε μετϊ τη ςυγκομιδό, εύτε μετϊ 

απϐ κϊποια επεξεργαςύα και την αξιοποιοϑν για να παρϊγουν ϋνα τελικϐ προώϐν, δεν 

υπϊρχουν. Κϊποιεσ εταιρεύεσ χρηςιμοποιοϑν οριςμϋνα απϐ τα παραπϊνω υλικϊ για να 

παρϊγουν τελικϊ προώϐντα, τα οπούα κυρύωσ εύναι καλλυντικϊ και λιγϐτερο 

φαρμακευτικϊ. την Ελλϊδα δεν υπϊρχουν ςημαντικϋσ μονϊδεσ επεξεργαςύασ ό 

αξιοπούηςησ Αρωματικών και Υαρμακευτικών Υυτών. Οριςμϋνοι παραγωγού ςτϋλνουν 

την πρώτη ϑλη επεξεργαςμϋνη ωσ ϋνα βαθμϐ ςτο εξωτερικϐ, ϐπου χρηςιμοποιεύται 

κυρύωσ απϐ φαρμακευτικϋσ εταιρεύεσ. ό εταιρεύεσ τροφύμων. 

 Εμπορικού ούκοι, εξαγωγεύσ, εξαγωγικού φορεύσ  

ημαντικού εμπορικού και εξαγωγικού φορεύσ ςτον τομϋα των ΑΥΥ δεν ϋχουν 

καταγραφεύ, ϐμωσ υπϊρχουν οριςμϋνοι εμπορικού ούκοι ςτην Ελλϊδα, οι ϐποιοι δεν 

εμπορεϑονται αποκλειςτικϊ Αρωματικϊ και Υαρμακευτικϊ Υυτϊ, αλλϊ διαχειρύζονται 

και ϊλλα παρεμφερό προώϐντα, ϐπωσ μπαχαρικϊ ό ϊλλα εύδη τα οπούα εύναι ξενικϊ και 

χρηςιμοποιοϑνται για παρϐμοιεσ χρόςεισ, δηλαδό εύτε ςαν καρυκεϑματα, εύτε ςτη 

μαγειρικό. Κϊποιοι απϐ αυτοϑσ εξϊγουν, π.χ ρύγανη ςτην Αμερικό. Εξϊγονται κατϊ 
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κϑριο λϐγο τα αποςταζϐμενα αιθϋρια ϋλαια ςτην Ελλϊδα,  εύτε ςε χώρεσ τησ Ε. Ε, ό 

εκτϐσ αυτόσ. 

 Δυναμικότητα και παραγόμενα προώόντα  

Η οργϊνωςη τησ παραγωγόσ, επεξεργαςύασ, παραγωγόσ τελικών προώϐντων και 

διϊθεςησ βρύςκεται ςε εμβρυακό κατϊςταςη. Η δυναμικϐτητα εύναι μικρό, τα 

παραγϐμενα προώϐντα ςτην 

Ελλϊδα λύγα και κυρύωσ ϐτι 

παρϊγεται, παρϊγεται με 

τρϐπο μη τυποποιημϋνο. 

Οι επενδϑςεισ του μεγϊλου 

κεφαλαύου εύναι ελϊχιςτεσ, 

Ωςτϐςο εύναι ςόμερα ςχετικϊ 

αςαφόσ (απϐ 25.000 ϋωσ 

40.000 ςτρϋμματα) και υπϐ 

εξϋλιξη, ο αριθμϐσ των καλλιεργοϑμενων εκτϊςεων ό των παραγϐμενων προώϐντων 

που διατύθενται. 

 Ομϊδεσ παραγωγών / Ενώςεισ  

Δεν υπϊρχει ενιαύα οργϊνωςη παραγωγών, ενώ και οι ομϊδεσ παραγωγών εύναι πϊρα 

πολϑ λύγεσ. ημαντικϐ και θετικϐ παρϊδειγμα αποτελεύ η εταιρεύα «Ανθόρ» η οπούα 

ϋχει ςυνενώςει αρκετοϑσ παραγωγοϑσ, μϋςω τησ δημιουργύασ του Αγροτικοϑ 

υνεταιριςμοϑ Καλλιεργητών Αρωματικών, Υαρμακευτικών και Ενεργειακών Υυτών 

Αιτωλοακαρνανύασ (ΑΚΑΥΕΥΑ). Επύςησ, η Ένωςη Αρωματικών και Υαρμακευτικών 

φυτών Ελλϊδασ (ΕΑΥΥΕ), Αςτικό μη Κερδοςκοπικό Εταιρεύα, η οπούα ιδρϑθηκε ςτισ 10 

Ιουλύου 2013, με ϋδρα τη Θεςςαλονύκη και η οπούα ςυμμετϋχει ςτην ομϊδα ςϑνταξησ 

τησ μελϋτησ. την εν λϐγω Ένωςη μπορεύ να ςυμμετϋχει οποιοδόποτε νομικϐ ό φυςικϐ 

πρϐςωπο, φτϊνει να πληρού την ελϊχιςτη προϒπϐθεςη των 5 ςτρεμμϊτων 

καλλιϋργειασ για τα φυςικϊ πρϐςωπα, ό των 15 ςτρεμμϊτων για τα νομικϊ πρϐςωπα ό 

τισ ομϊδεσ, οποιοςδόποτε μεταποιεύ ΑΥΥ, καθώσ και εγκεκριμϋνοι παραγωγού 

Πολλαπλαςιαςτικοϑ Τλικοϑ. 

 

 Τπϊρχει επύςησ μύα ϋνωςη παραγωγών ςτο Κιλκύσ, οι οπούοι ϐμωσ καλλιεργοϑν πολϑ 

μικρϋσ εκτϊςεισ.   

Αξιϐλογη δρϊςη και δυναμικό εμφανύζει ο υνεταιριςμϐσ Αρωματικών 

Υαρμακευτικών και Οπωροκηπευτικών Υυτών ΒοϏου Κοζϊνησ, που διαθϋτει και 
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αποςτακτόριο. Ακϐμη και ςε αυτϐν το τομϋα η κατϊςταςη βρύςκεται ςε πρώιμο 

ςτϊδιο.  

Η οργϊνωςη των αγροτών ϋχει ϐμωσ 

ςχϋςη και με τισ δυνατϐτητεσ 

διϊθεςησ και με τισ τιμϋσ των 

αγροτικών προώϐντων. Η ϋλλειψη 

οργϊνωςησ, απϐ τον αρχικϐ ςπϐρο 

μϋχρι το τελικϐ προώϐν και την 

πώληςη, αποθαρρϑνει τουσ καλλιεργητϋσ ό τουσ μεταποιητϋσ ό ϐλουσ ϐςουσ 

εμπλϋκονται ςε αυτϐν τον χώρο, να προχωρόςουν ςε μεγαλϑτερεσ ενώςεισ. 

 Εμπόριο/ Προώθηςη 

τον τομϋα αυτϐ, ϐποιοσ παρϊγει προώϐντα απϐ Αρωματικϊ και Υαρμακευτικϊ Υυτϊ, ό 

επεξεργαςμϋνα παρϊγωγϊ τουσ, προςπαθεύ με ατομικϋσ και εταιρικϋσ κυρύωσ κινόςεισ 

να προωθόςει τα προώϐντα του ςτο εμπϐριο. Η Ελλϊδα, ωσ χώροσ κατανϊλωςησ 

τοπικών προώϐντων δεν ϋχει μεγϊλεσ δυνατϐτητεσ απορρϐφηςόσ τουσ. το χώρο τησ 

αγορϊσ θα πρϋπει να ςυνυπολογύςουμε τα ξϋνα προώϐντα που ϋρχονται αυτό τη ςτιγμό 

ςτην Ελλϊδα, τισ μεγϊλεσ ό τισ μικρϐτερεσ εταιρεύεσ που υπϊρχουν ςε αυτϐ το χώρο 

και οι οπούεσ ϋχουν χαμηλόσ ποιϐτητασ προώϐντα, ςε χαμηλϋσ τιμϋσ. Οι Έλληνεσ 

παραγωγού με την οργϊνωςό τουσ και τα μϋςα που διαθϋτουν δεν μποροϑν να 

παρϊγουν προώϐντα ανταγωνιςτικϊ προσ τα ειςαγϐμενα. Απϐ το γεγονϐσ αυτϐ 

δημιουργεύται ϋνασ φαϑλοσ κϑκλοσ και μύα αςφυκτικό κατϊςταςη για τουσ 

καλλιεργητϋσ ό τουσ μεταποιητϋσ και μϐνη διαφαινϐμενη διϋξοδοσ εύναι η προώθηςη 

των προώϐντων τουσ ςτο εξωτερικϐ.  

Όμωσ για να πουληθεύ ϋνα προώϐν ςτο εξωτερικϐ χρειϊζονται πολλϋσ ενϋργειεσ που 

πρϋπει να γύνουν ςυντονιςμϋνα και οργανωμϋνα, γεγονϐσ το οπούο απαιτεύ αρκετϊ 

χρόματα και χρϐνο, δυνατϐτητα την οπούα ϋχουν πολϑ λύγοι. Μϋχρι ςόμερα η 

κατϊςταςη των εταιρειών ό των μεμονωμϋνων απαςχολοϑμενων ςε αυτϐ τον κλϊδο 

δεν εύναι ικανοποιητικό, δεν υπϊρχουν ςημαντικϊ παραδεύγματα επιτυχημϋνου 

εμπορύου ςε τϋτοια προώϐντα, πολϑ περιςςϐτερο ϐταν αυτού που κϊνουν το εμπϐριο, 

ουςιαςτικϊ εύναι οι ύδιοι και παραγωγού. Τπϊρχουν κϊποιεσ εταιρεύεσ που εύναι 

γνωςτϋσ και προςπαθοϑν να προωθόςουν τα προώϐντα τουσ ςτο εξωτερικϐ, μϋχρι 

ςτιγμόσ ϐμωσ τα αποτελϋςματα δεν εύναι πολϑ ενθαρρυντικϊ. 

2.3. Περιγραφό τησ υφιςτϊμενησ κατϊςταςησ τησ διεθνούσ αγορϊσ 

ΑΥΥ και τησ εξωςτρϋφειασ των ελληνικών ΑΥΥ 
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2.3.1. Γενικϊ 

Η αναςκϐπηςη τησ διεθνοϑσ αγορϊσ των αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών 

παρουςιϊζει ιδιαύτερα ςημαντικϋσ προκλόςεισ. Και αυτϐ οφεύλεται ςτο γεγονϐσ ϐτι 

πολλϊ φαρμακευτικϊ και αρωματικϊ προώϐντα βρύςκονται διαςκορπιςμϋνα ςε πλόθοσ 

ομϊδων και υποομϊδων τησ Σ.Σ.Δ.Ε. Έτςι εύναι δυνατϐ φυτϊ που χρηςιμοποιοϑνται 

απϐ τουσ καταναλωτϋσ ό απϐ τη βιομηχανύα ωσ φαρμακευτικϊ ό αρωματικϊ να 

βρύςκονται ταξινομημϋνα πχ. ςτα φροϑτα και τα λαχανικϊ και ϋτςι να μην εύναι 

δυνατό η καταγραφό τουσ. Όμωσ, ακολουθώντασ τη διεθνό βιβλιογραφύα (Lange, 

2006) ςτην ςυντριπτικό τουσ πλειοψηφύα τα φαρμακευτικϊ και αρωματικϊ φυτϊ 

βρύςκονται κατϊ κϑριο λϐγο ςτην υπο-ομϊδα ταξινϐμηςησ Σ.Σ.Δ.Ε.-292.4 που περιϋχει 

ακατϋργαςτεσ φυτικϋσ ϑλεσ και ςυγκεκριμϋνα «φυτϊ ό μϋρη φυτών (περιλαμβϊνοντασ 

ςπϐρουσ και φροϑτα) οποιαςδόποτε ποικιλύασ που χρηςιμοποιοϑνται ςτην 

αρωματοποιύα, φαρμακευτικό ό για εντομοκτϐνα ό μυκητοκτϐνα δρϊςη, φρϋςκα ό 

ξηρϊ, κομμϋνα ό ϐχι, αποφλοιωμϋνα ό ϐχι». 

Έτςι λοιπϐν, ϐπωσ φαύνεται και ςτον Πύνακα 3.1 οι ειςαγωγϋσ αρωματικών και 

φαρμακευτικών παγκοςμύωσ βρύςκονται ςε αϑξηςη την τελευταύα 15ετύα. Σο 2000, οι 

παγκϐςμιεσ ειςαγωγϋσ αφοροϑςαν ςχεδϐν 400 εκατομμϑρια τϐνουσ φυτικοϑ υλικοϑ 

ενώ ςϑμφωνα με τα τελευταύα δεδομϋνα για το 2014 διεθνώσ ειςόχθηςαν περύπου 520 

εκατομμϑρια τϐνοι. 

 

Πύνακασ 1. Εξϋλιξη ειςαγωγών φαρμακευτικών και αρωματικών φυτών παγκοςμύωσ 

ΕΣΟ 

ΒΑΡΟ  
(ςε εκ. 
τϐνουσ) Μεταβολό (%) 

ΑΞΙΑ            
(ςε εκ. $) Μεταβολό (%) 

2000 399   1.51   

2001 420 5.26 1.42 -5.96 

2002 430 2.38 1.46 2.82 

2003 452 5.12 1.56 6.85 

2004 487 7.74 1.67 7.05 

2005 488 0.21 1.6 -4.19 

2006 506 3.69 1.73 8.12 

2007 505 -0.20 1.95 12.72 

2008 516 2.18 2.1 7.69 

2009 530 2.71 1.99 -5.24 

2010 549 3.58 2.23 12.06 

2011 569 3.64 2.53 13.45 

2012 589 3.51 2.56 1.19 

2013 803 36.33 2.97 16.02 

2014 521 -35.12 2.54 -14.48 

Πηγό: UNCOMTRADE 



 
 

  Εθνικό Σηπαηηγικό Σσέδιο ανάπηςξηρ για ηην καλλιέπγεια, επεξεπγαζία και εμποπία ηων 

Απωμαηικών και Φαπμακεςηικών Φςηών ζηην Ελλάδα 

 

 

 Ο ϐγκοσ των αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών που ϋχει ειςαχθεύ παγκοςμύωσ 

τα τελευταύα χρϐνια ϋχει ςημειώςει για την περύοδο 2000 – 2014 μϋςη ετόςια αϑξηςη 

κατϊ 2,93%. Ενώ απϐ το 2008 και μετϊ (μϋχρι το 2014) η μϋςη ετόςια αϑξηςη 

καταγρϊφεται ςτο 2,4%.  

Παρϐμοια εύναι και η κατϊςταςη που επικρατεύ ςτισ εξαγωγϋσ αρωματικών και 

φαρμακευτικών φυτών παγκοςμύωσ. Όπωσ φαύνεται και ςτον Πύνακα 3.2 ο ϐγκοσ 

φυτικοϑ υλικοϑ που προϋρχεται απϐ αρωματικϊ και φαρμακευτικϊ φυτϊ ϋχει αυξηθεύ 

ςημαντικϊ απϐ το 2000. υγκεκριμϋνα, ενώ το 2000 οι ςυνολικϋσ εξαγωγϋσ ςε 

επύπεδου κϐςμου διαμορφώθηκαν ςχεδϐν ςτουσ 500 εκατομμϑρια τϐνουσ, το 2013 ϐ 

αντύςτοιχοσ ϐγκοσ ϋφταςε ςτουσ 878 εκατομμϑρια τϐνουσ. Κατϊ την περύοδο αυτό ο 

μϋςοσ ρυθμϐσ αϑξηςησ του ϐγκου των εξαγωγών παγκοςμύωσ ϋφταςε το 2,7% ςε 

ετόςια βϊςη. Μετϊ το 2008, αν και η αξύα των εξαγωγών αυξόθηκε ςημαντικϊ, η μϋςη 

αϑξηςη του ϐγκου των εξαγωγών διαμορφώθηκε ςτο 2,6%. ωρευτικϊ, απϐ το 2000 

μϋχρι το 2014, ο ϐγκοσ των εξαγωγών αυξόθηκε κατϊ 14,4% ενώ απϐ το 2008 και μετϊ 

κατϊ 6,6%.   

Πύνακασ 2. Εξϋλιξη εξαγωγών φαρμακευτικών και αρωματικών φυτών παγκοςμύωσ 

ΕΣΟ 
ΒΑΡΟ  
(ςε εκ. τϐνουσ) Μεταβολό (%) 

ΑΞΙΑ            
(ςε εκ. $) Μεταβολό (%) 

2000 499  1.53  

2001 510 2.20 1.48 -3.27 

2002 485 -4.90 1.34 -9.46 

2003 508 4.74 1.34 0.00 

2004 633 24.61 1.37 2.24 

2005 546 -13.74 1.49 8.76 

2006 558 2.20 1.49 0.00 

2007 583 4.48 1.58 6.04 

2008 539 -7.55 1.79 13.29 

2009 537 -0.37 1.96 9.50 

2010 541 0.74 1.92 -2.04 

2011 640 18.30 2.18 13.54 

2012 579 -9.53 2.52 15.60 

2013 878 51.64 2.58 2.38 

2014 571 -34.97 3.26 26.36 

Πηγό: UNCOMTRADE 

Ενώ λοιπϐν ο ϐγκοσ των παγκϐςμιων εξαγωγών φαρμακευτικών και αρωματικών 

φυτών ςημειώνει την τελευταύα 15ετύα μύα ρηχό ανϊπτυξη, δεν ςυμβαύνει το ύδιο με 

την αξύα των εξαγωγών. Ενώ η αξύα των εξαγωγών για το 2000 ανόρθε ςτα 1,5 

εκατομμϑρια δολϊρια, το 2014 η αντύςτοιχη αξύα εύναι 3,2 εκατομμϑρια δολϊρια. Έτςι 

λοιπϐν, για την περύοδο 2000 – 2014, η αξύα των εξαγωγών αυξόθηκε κατϊ μϋςο ϐρο 
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κατϊ 2,7%, ρυθμϐ που διατηρεύ και για την περύοδο μετϊ το 2008 με ετόςιο ρυθμϐ 

αϑξηςησ ςτο 2,6%. Όμωσ ςωρευτικϊ για την περύοδο 2000 – 2014 η αϑξηςη των 

εξαγωγών διαμορφώθηκε ςτο 113%. Για την περύοδο 2008 και μετϊ η αϑξηςη που 

καταγρϊφηκε όταν τησ τϊξεωσ του 109%.  

Υαύνεται δηλαδό ϐτι η αξύα των παγκϐςμιων εξαγωγών αρωματικών και 

φαρμακευτικών φυτών διπλαςιϊςτηκε για την περύοδο 2008-2014. Και μϊλιςτα η 

αϑξηςη αυτό δεν ςυνοδεϑτηκε απϐ αντύςτοιχη αϑξηςη των εξαγϐμενων ποςοτότων. 

Σο ςτοιχεύο αυτϐ οδηγεύ ςτην υπϐθεςη ϐτι ςτην περύοδο 2008-2014 ςτην παγκϐςμια 

αγορϊ κυριϊρχηςαν υψηλϐτερεσ τιμϋσ απϐ ϐτι ςτην περύοδο 2000-2008. Οπϐτε, εύναι 

δυνατϐ να υποτεθεύ ϐτι απϐ το 2008 και μετϊ, οπϐτε και η αξύα των εξαγωγών 

παγκοςμύωσ ςημειώνει ςημαντικό ϊνοδο, επικρϊτηςαν ςημαντικϊ πιο αυξημϋνεσ τιμϋσ 

ςτην παγκϐςμια αγορϊ αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών. 

2.3.2. Κύριοι ειςαγωγεύσ και εξαγωγεύσ      

τον παρακϊτω πύνακα παρουςιϊζονται οι κϑριοι εξαγωγεύσ και ειςαγωγεύσ 

αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών ςε παγκϐςμιο επύπεδο. Όπωσ φαύνεται και 

ςτον Πύνακα 4.1 η Κύνα εξϊγει την πλειοψηφύα των φαρμακευτικών και αρωματικών 

φυτών παγκοςμύωσ. Για το 2014, το 36% των εξαγωγών παγκοςμύωσ εύχαν ωσ αφετηρύα 

την Κύνα. Σο ποςοςτϐ αυτϐ αντιςτοιχεύ ςτο 1,1 δισ δολϊρια. Άλλεσ ςημαντικϋσ χώρεσ 

ςτο διεθνϋσ εμπϐριο αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών εύναι η Ινδύα, ο Καναδϊσ, 

οι ΗΠΑ και η Γερμανύα. 

Πύνακασ 3.Κϑριοι εξαγωγεύσ φαρμακευτικών και αρωματικών φυτών παγκοςμύωσ για 

το 2014 

Κύνα $1,196,641,210  

Ινδύα $207,758,289  

Καναδϊσ $184,913,626  

ΗΠΑ $168,285,765  

Γερμανύα $148,372,166  

Άλλοι $1,390,107,530  

  

Πηγό: UNCOMTRADE 

 

Σο Φϐνγκ Κϐνγκ ειςϊγει την πλειοψηφύα των φαρμακευτικών και αρωματικών φυτών 

παγκοςμύωσ. Για το 2014, το 13% των ειςαγωγών παγκοςμύωσ εύχαν ωσ τϐπο αποςτολόσ 

το Φϐνγκ Κϐνγκ. Σο ποςοςτϐ αυτϐ αντιςτοιχεύ ςτα 393 εκατομμϑρια δολϊρια. Άλλεσ 

ςημαντικϋσ χώρεσ ςτισ ειςαγωγϋσ αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών εύναι η 

Ιαπωνύα, οι ΗΠΑ, η Γερμανύα και η Κύνα. Βϋβαια θα πρϋπει να ςημειωθεύ ϐτι το Φονγκ 

Κϐνγκ αποτελεύ ςημεύο ειςϐδου ειςαγωγών προσ την Κινεζικό αγορϊ. Οπϐτε 
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αθρούζοντασ το ποςοςτϐ τησ Κύνασ και του Φϐνγκ Κϐνγκ, το 20% των παγκϐςμιων 

ειςαγωγών ϋχει ωσ προοριςμϐ την Κινεζικό αγορϊ. 

Πύνακασ 4. Κϑριοι ειςαγωγεύσ φαρμακευτικών και αρωματικών φυτών παγκοςμύωσ για 

το 2014 

Φϐνγκ 
Κϐνγκ $393,255,076  

ΗΠΑ $377,644,896  

Ιαπωνύα $269,114,673  

Γερμανύα $235,644,913  

Κύνα $212,400,621  

Άλλοι $1,539,051,580  

Πηγό: UNCOMTRADE 

 

2.3.3.  Κύρια προώόντα διεθνούσ αγορϊσ      

Απϐ το ςϑνολο των αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών που εμπορεϑονται ςτη 

διεθνό αγορϊ, ϐπωσ φαύνεται και ςτον Πύνακα, το Ginseng αποτελεύ αναμφύβολα το 

φυτϐ με τη ςημαντικϐτερη εμπορευςιμϐτητα. Σο Ginseng εύναι ϋνα πολϑ αξιϐλογο 

βϐτανο τησ Άπω Ανατολόσ που ϋχει αποκτόςει ιδιαύτερη δημοτικϐτητα ςτη Δϑςη κατϊ 

τη διϊρκεια των τελευταύων δϑο δεκαετιών. Με την ονομαςύα Ginseng εννοοϑμε 

οποιοδόποτε απϐ τα ϋντεκα εύδη βραδεύασ ανϊπτυξησ πολυετών φυτών με ςαρκώδεισ 

ρύζεσ, που ανόκει ςτο γϋνοσ Panax τησ οικογϋνειασ Araliaceae. 

Πύνακασ 5.Κϑρια εμπορεϑςιμα προώϐντα αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών  

 
 Ginseng 

Άλλα 
Υαρμακευτικϊ & 
Αρωματικϊ φυτϊ 

ϑνολο 

Ε
ις

α
γω

γϋ
σ Αξύα (ςε US$) 445,806,188.00 2,096,476,508.00 2,542,282,696.00 

Ποςοςτϐ του 
ςυνϐλου (%) 

17.5% 82.5% 100.0% 

Ε
ξα

γω
γϋ

σ Αξύα (ςε US$) 523,901,150.00 2,459,309,996.00 2,983,211,146.00 

Ποςοςτϐ του 
ςυνϐλου (%) 

17.6% 82.4% 100.0% 

Πηγό: UNCOMTRADE 

Ωσ προσ τα αιθϋρια ϋλαια που εμπορεϑονται ςτη διεθνό αγορϊ, ςημαντικϐ μερύδιο 

αγορϊσ καταλαμβϊνουν τα εκχυλύςματα εςπεριδοειδών. Σα αιθϋρια ϋλαια 

εςπεριδοειδών χρηςιμοποιοϑνται ευρϋωσ απϐ τη βιομηχανύα καλλυντικών και 

θεραπευτικών ςκευαςμϊτων αλλϊ και απϐ τη βιομηχανύα τροφύμων. Έτςι λοιπϐν, δεν 

εύναι τυχαύο που το 28,6% των παγκϐςμιων ειςαγωγών αποτελεύται απϐ εκχυλύςματα 

εςπεριδοειδών ενώ το αντύςτοιχο ποςοςτϐ για τισ εξαγωγϋσ εύναι 30,5%.   
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Πύνακασ 6. Κϑρια εμπορεϑςιμα προώϐντα αιθϋριων ελαύων αρωματικών και 

φαρμακευτικών φυτών 

 

 
Εκχυλύςματα 

εςπεριδοειδών 

Εκχυλύςματα 

λιπώδουσ 

μορφόσ 

Ρητινοειδό 

εκχυλύςματα 

Άλλα 

εκχυλύςματα 
ϑνολο 

Ε
ις

α
γω

γϋ
σ 

Αξύα  

(ςε US$) 
985248489 487277355 44665340 1924278367 3441469551 

Ποςοςτϐ 

ςτο 

ςϑνολο 

28.6% 14.2% 1.3% 55.9% 100.0% 

Ε
ξα

γω
γϋ

σ 

Αξύα 

 (ςε US$) 
1195341920 629510894 52164445 2038207204 3915224463 

Ποςοςτϐ 

ςτο 

ςϑνολο 

30.5% 16.1% 1.3% 52.1% 100.0% 

Πηγό: UNCOMTRADE 

 

2.3.4.  Εξϋλιξη τιμών φαρμακευτικών και αρωματικών φυτών ςτη διεθνό αγορϊ 

Οι παγκϐςμιεσ ειςαγωγϋσ και εξαγωγϋσ αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών, ωσ 

προσ την ποςϐτητα τουσ, δεν ϋχουν παρουςιϊςει ιδιαύτερη μεταβολό κατϊ την 

τελευταύα δεκαπενταετύα. Με εξαύρεςη το 2013, ϐπου οι εξαγώγιμεσ ποςϐτητεσ 

παρουςύαςαν ςημαντικό αϑξηςη,  ςε γενικϋσ γραμμϋσ οι ςυνολικϋσ εμπορεϑςιμεσ 

ποςϐτητεσ εύναι δυνατϐ να χαρακτηριςτοϑν ςχετικϊ ςταθερϋσ. Όμωσ, ενώ οι 

εμπορεϑςιμεσ ποςϐτητεσ παγκοςμύωσ εύναι ςχετικώσ ςταθερϋσ, η αξύα των ειςαγωγών 

και εξαγωγών ϋχει διπλαςιαςτεύ μϐνο τα τελευταύα 7 ϋτη. Απϐ το 2008 και μετϊ η αξύα 

των εξαγωγών υπερδιπλαςιϊςτηκε. Σο γεγονϐσ αυτϐ οδηγεύ ςτο ςυμπϋραςμα ϐτι οι 

τιμϋσ που επικρατοϑν ςτη διεθνό αγορϊ ςχετικϊ με τα αρωματικϊ και φαρμακευτικϊ 

φυτϊ εύναι ιδιαύτερα αυξημϋνεσ απϐ ϐτι πριν απϐ 10 χρϐνια. Έτςι, αναλϑοντασ 

διεξοδικϐτερα την εξϋλιξη των μϋςων τιμών το παραπϊνω ςυμπϋραςμα 

επιβεβαιώνεται. τον παρακϊτω πύνακα 6.1 παρουςιϊζεται η εξϋλιξη τησ μϋςησ 

εξαγωγικόσ τιμόσ ανϊ κιλϐ για κϊθε ϋτοσ μετϊ το 2000. το πύνακα παρουςιϊζεται 

τϐςο η τρϋχουςα τιμό για το ςχετικϐ ϋτοσ ϐςο και η τιμό αποπληθωριςμϋνη με ϋτοσ 

βϊςησ το 2014. Απϐ τα δεδομϋνα, φαύνεται ϐτι ενώ το 2000 η μϋςη εξαγωγικό τιμό 

ανόλθε ςτα 7,4 δολϊρια ανϊ κιλϐ, για το 2012 η τιμό διαμορφώθηκε ςτα 11,38 δολϊρια 

ανϊ κιλϐ. Μϊλιςτα, για την περύοδο 2000 – 2014 η μϋςη αϑξηςη τησ εξαγωγικόσ τιμόσ 

ςτη διεθνό αγορϊ αυξόθηκε ςε ετόςια βϊςη κατϊ 2,25%. ωρευτικϊ, απϐ το 2000, η 

αϑξηςη τησ τιμόσ ςε ςχϋςη με την τιμό του 2014 ανϋρχεται ςτα 18%. Ενώ για την 

περύοδο 2008 – 2012 η αϑξηςη ανόλθε ςωρευτικϊ ςτο 63%. 

Πύνακασ 7.Εξϋλιξη τησ μϋςησ τιμόσ (ςε US$) εξαγωγόσ φαρμακευτικών και   

 αρωματικών φυτών ςτην παγκϐςμια αγορϊ 
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ΕΣΟ 
ΣΙΜΗ / κιλϐ ΣΙΜΗ / κιλϐ Διαφορϊ με προηγοϑμενο ϋτοσ 

τρϋχουςα  με ϋτοσ βϊςησ 2014 US$ % 

2000 5.40 7.42     

2001 5.42 7.25 -0.2 -2.4 

2002 4.14 5.45 -1.8 -24.8 

2003 4.27 5.49 0.0 0.8 

2004 5.48 6.87 1.4 25.0 

2005 6.44 7.81 0.9 13.7 

2006 5.68 6.67 -1.1 -14.6 

2007 5.74 6.55 -0.1 -1.7 

2008 6.35 6.98 0.4 6.5 

2009 7.93 8.75 1.8 25.3 

2010 8.37 9.09 0.3 3.8 

2011 9.82 10.34 1.2 13.7 

2012 11.04 11.38 1.0 10.1 

2013 9.00 9.15 -2.2 -19.7 

2014 8.76 8.76 -0.4 -4.2 

Πηγό: UNCOMTRADE, 2015 και ύδια επεξεργαςύα 

Όπωσ φαύνεται και απϐ τη γραμμικό τϊςη τησ μϋςησ τιμόσ εξαγωγόσ ςτη διεθνό αγορϊ 

η αϑξηςη τησ κατϊ την περύοδο 2000 – 2014 εύναι εμφανόσ.  

Μϊλιςτα, ενώ για την περύοδο 2012-2014 οι επικρατοϑςεσ τιμϋσ εύναι ςχετικϊ 

περιοριςμϋνεσ ςε ςχϋςη με το 2012, η τϊςη ςυνεχύζει να κινεύται ανοδικϊ εξαιτύασ τησ 

δυναμικόσ που ϋχει αναπτυχθεύ την προηγοϑμενη δεκαετύα.  

Γρϊφημα 1. Εξϋλιξη και τϊςη τησ μϋςησ τιμόσ (ςε US$) εξαγωγόσ φαρμακευτικών 

και αρωματικών φυτών ανϊ κιλό ςτην παγκόςμια αγορϊ 

 
Πηγό: UNCOMTRADE και ύδια επεξεργαςύα 

 

2.3.5.  Τφιςτϊμενη κατϊςταςη ελληνικών εξαγωγών 

Οι ελληνικϋσ εξαγωγϋσ εμφανύζονται ιδιαύτερα αναιμικϋσ ςε ςχϋςη με τη διεθνό αγορϊ. 

Οι ελληνικϋσ εξαγωγϋσ αντιπροςωπεϑουν ποςοςτϐ κϊτω απϐ το 0,1% των παγκϐςμιων  

εξαγωγών.  

Πύνακασ 8. 
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ΕΣΟ 

ΒΑΡΟ  Μεταβολό 

(%) 

ΑΞΙΑ            

Μεταβολό (%) (ςε τόνουσ) (ςε $) 

2000 418573   837146000   

2001 464662 11.0 929788662 11.1 

2002 395017 -15.0 790824034 -14.9 

2003 378820 -4.1 758776460 -4.1 

2004 384552 1.5 770642208 1.6 

2005 378224 -1.6 758339120 -1.6 

2006 323747 -14.4 649436482 -14.4 

2007 607745 87.7 1219744215 87.8 

2008 341459 -43.8 685649672 -43.8 

2009 242691 -28.9 487566219 -28.9 

2010 347975 43.4 699429750 43.5 

2011 300322 -13.7 603947542 -13.7 

2012 583288 94.2 1173575456 94.3 

2013 391155 -32.9 787395015 -32.9 

2014 326304 -16.6 657176256 -16.5 

Πηγό: UNCOMTRADE 

 

Κϑριεσ αγορϋσ – ςτϐχοι των ελληνικών εξαγωγών αποτελοϑν η Αλβανύα (χώρα που 

επανεξϊγει ποςϐτητεσ ΑΥΥ) και η Γερμανύα (με τη ςημαντικό βιομηχανύα χρόςησ 

ΑΥΥ). Εύναι εμφανϋσ ϐμωσ ϐτι ακϐμα και αυτό η μικρό εξαγωγικό προςπϊθεια 

απολαμβϊνει πλϋον υψηλϐτερεσ τιμϋσ με την τϊςη να καταγρϊφεται ανοδικό για το 

διϊςτημα μϋχρι το 2025. 

 
Γρϊφημα 2 

 

2.3.6.  Μελλοντικϋσ τϊςεισ – ςυμπερϊςματα 

Για το τρϋχον διϊςτημα, ϋωσ και το 2025, ςτη διεθνό αγορϊ αναμϋνεται: 

 Διατόρηςη τησ ϋντονησ ζότηςησ για αρωματικϊ και φαρμακευτικϊ φυτϊ τϐςο απϐ 

τη βιομηχανύα παραγωγόσ ςκευαςμϊτων ό προώϐντων διατροφόσ ϐςο και απϐ 

τουσ καταναλωτϋσ 

 Διατόρηςη του ρυθμοϑ ανϊπτυξησ του κλϊδου και τα επϐμενα χρϐνια 
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 Εντονϐτερεσ πιϋςεισ προσ την κατεϑθυνςη τησ διατόρηςησ των φυςικών 

πληθυςμών 

 τροφό ςτην καλλιϋργεια αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών ϋναντι τησ 

ςυλλογόσ απϐ τη φϑςη 

 Αϑξηςη των τιμών παγκοςμύωσ 

 Αϑξηςη των παγκϐςμιων εξαγωγών 

Ειδικϐτερα για τα τελευταύα δϑο ςημεύα, χρηςιμοποιώντασ μύα γραμμικό γραμμό 

τϊςησ και εκτιμώντασ την τϊςη τησ μϋςησ εξαγωγικόσ τιμόσ αρωματικών και 

φαρμακευτικών φυτών εύναι εμφανϋσ ϐτι η αϑξηςη των τιμών παγκοςμύωσ εύναι 

εϑλογο να θεωρεύτε αναμενϐμενη. 

Γρϊφημα 3. Εκτύμηςη μελλοντικόσ τϊςησ διεθνών τιμών αρωματικών και 

φαρμακευτικών φυτών (μϋςη εξαγωγικό τιμό ςε $/κιλϐ) 

 
Πηγό: UNCOMTRADE και ύδια επεξεργαςύα 

Όπωσ φαύνεται και απϐ το Γρϊφημα, οι τιμϋσ των αρωματικών και φαρμακευτικών 

τιμών ςημεύωςαν ςημαντικό αϑξηςη για την περύοδο 2007 -2008. Οπϐτε και για την 

περύοδο ωσ το 2025 αναμϋνεται ανϊλογη εξϋλιξη. Εύναι εμφανϋσ απϐ το γρϊφημα ϐτι η 

τιμό για τα επϐμενα χρϐνια αναμϋνεται να κινηθεύ πϊνω απϐ τα 10$/ κιλϐ ξεπερνώντασ 

τα 12 $ / κιλϐ. Η τιμό αυτό εύναι δυνατϐ να θεωρηθεύ ιδιαύτερα ικανοποιητικό για τουσ 

καλλιεργητϋσ παγκοςμύωσ μιασ και δϋκα χρϐνια πριν (την περύοδο 2005-2008) η μϋςη 

εξαγωγικό τιμό διαμορφώνονταν κϊτω απϐ τα 8 $ / κιλϐ.  

Βϋβαια η εξϋλιξη αυτό δεν θα αφόςει ανεπηρϋαςτη τη βιομηχανύα παραγωγόσ 

φαρμακευτικών ςκευαςμϊτων και προώϐντων διατροφόσ καθώσ αυξημϋνεσ τιμϋσ ςτα 

αρωματικϊ και φαρμακευτικϊ φυτϊ θα ςημαύνουν ιςχυρϋσ πιϋςεισ προσ την 

κατεϑθυνςη του κϐςτουσ παραγωγόσ. Μύα αϑξηςη του κϐςτουσ παραγωγόσ, ϐςο και 

αν οι ρυθμού παραγωγικϐτητασ τησ βιομηχανύασ παραμεύνουν ςταθερού, θα επιβϊλουν 

υψηλϐτερεσ τιμϋσ ςτα τελικϊ προώϐντα επηρεϊζοντασ αναμφύβολα τη ζότηςη απϐ τουσ 

τελικοϑσ καταναλωτϋσ. 



 
 

  Εθνικό Σηπαηηγικό Σσέδιο ανάπηςξηρ για ηην καλλιέπγεια, επεξεπγαζία και εμποπία ηων 

Απωμαηικών και Φαπμακεςηικών Φςηών ζηην Ελλάδα 

 

Απϐ την ϊλλη πλευρϊ, αυξημϋνεσ τιμϋσ παγκοςμύωσ, ενδϋχεται να δημιουργόςουν 

επιπλϋον πιϋςεισ ςτουσ υφιςτϊμενουσ πληθυςμοϑσ ϊγριων αρωματικών και 

φαρμακευτικών φυτών. Η πύεςη αυτό απϐ την υπερ-ςυλλογό ό λϊθρο-ςυλλογό θα 

εύναι εντονϐτερη ςε αναπτυςςϐμενεσ χώρεσ ϐπου η ςυλλογό ϊγριων φυτών εύναι μύα 

επικερδόσ δραςτηριϐτητα.  

Γρϊφημα 4. Εκτύμηςη μελλοντικόσ τϊςησ τησ αξύασ των παγκϐςμιων εξαγωγών 

αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών (ςε δισ $) 

 
Πηγό: UNCOMTRADE και ύδια επεξεργαςύα 

 

2.3.7. Ευκαιρύεσ και κύνδυνοι για τη διεθνό αγορϊ φαρμακευτικών και 

αρωματικών φυτών        

Κϑριο χαρακτηριςτικϐ τησ διεθνοϑσ αγορϊσ φαρμακευτικών και αρωματικών φυτών 

εύναι η ςημαντικό αϑξηςη τησ ζότηςησ τϐςο για φαρμακευτικϊ και αρωματικϊ φυτϊ 

που ςυλλϋγονται ςε ϊγρια μορφό ϐςο και για καλλιεργοϑμενα φυτϊ.  

 Η αυξημϋνη ζότηςη των αρωματικών και φαρμακευτικών μπορεύ μεταξύ ϊλλων να 

αποδοθεύ: 

 το ϋντονο ενδιαφϋρον των καταναλωτών τησ Βϐρειασ Αμερικόσ και τη 

Ευρώπησ προσ τη χρόςη φυςικών προώϐντων για τη φροντύδα τησ υγεύασ 

 την ανϊπτυξη των δραςτηριοτότων τησ ϋρευνασ προσ την κατεϑθυνςη τησ 

αξιοπούηςησ των αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών 

 την ανϊπτυξη τησ βιομηχανύασ παραγωγόσ καλλυντικών και φαρμϊκων που 

διαθϋτουν ωσ ςυςτατικϊ αρωματικϊ και φαρμακευτικϊ φυτϊ 

 την ανϊπτυξη τησ βιομηχανύασ τροφύμων προσ την κατεϑθυνςη τησ 

παραγωγόσ τροφύμων που διαθϋτουν ςτα ςυςτατικϊ τουσ αρωματικϊ φυτϊ. 



 
 

  Εθνικό Σηπαηηγικό Σσέδιο ανάπηςξηρ για ηην καλλιέπγεια, επεξεπγαζία και εμποπία ηων 

Απωμαηικών και Φαπμακεςηικών Φςηών ζηην Ελλάδα 

 

 το ολοϋνα και εντονϐτερο ενδιαφϋρον των καταναλωτών για την υψηλό 

γαςτρονομύα ϐπου η χρόςη αρωματικών φυτών εύναι ευρϋωσ διαδεδομϋνη 

 τη ςτροφό των χημικών βιομηχανιών προσ την παραγωγό προώϐντων (πχ 

οικιακϊ εντομοκτϐνα) με τη χρόςη φυτικών πρώτων υλών. 

 τη διεθνό αγορϊ, τα αρωματικϊ και φαρμακευτικϊ φυτϊ διαχωρύζονται ςε τρεύσ 

μεγϊλεσ κατηγορύεσ. 

 Σα αρωματικϊ και φαρμακευτικϊ φυτϊ που προϋρχονται απϐ ςυλλογό ςτη 

φϑςη 

 Σα αρωματικϊ και φαρμακευτικϊ φυτϊ που προϋρχονται απϐ καλλιϋργεια ςε 

ορεινϋσ ό πεδινϋσ εκτϊςεισ 

 Σα αρωματικϊ και φαρμακευτικϊ φυτϊ που προϋρχονται απϐ καλλιϋργεια ςε 

ςυςτόματα θερμοκηπιακοϑ τϑπου 

την κατϊςταςη που επικρατεύ αυτό τη ςτιγμό ςτη παγκϐςμια αγορϊ ϐμωσ 

εμφανύζονται πολϑ ςυγκεκριμϋνοι κύνδυνοι αλλϊ και ευκαιρύεσ που πρϋπει να 

αξιοποιηθοϑν καταλλόλωσ.  

 Οι ευκαιρύεσ αλλϊ και οι κύνδυνοι τησ αγορϊσ μπορούν να ςυνοψιςτούν ανϊ 

κατηγορύα ςτα εξόσ: 

 τουσ φυςικούσ πληθυςμούσ αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών  

 Κύνδυνοσ εξαφϊνιςησ ςπϊνιων φυτών 

 Προβληματικό αλυςύδα εφοδιαςμοϑ 

 Ανεπαρκεύσ ςυνθόκεσ αποθόκευςησ που επιδροϑν αρνητικϊ ςτην ποιϐτητα 

των προώϐντων 

 Εξαγωγικού περιοριςμού / απαγορεϑςεισ 

 Δϑςκολη ποιοτικό διαςφϊλιςη 

 Ευνοϊκή τιμή φαρμάκων / ςκευαςμάτων διατροφήσ ή φροντίδασ τησ υγείασ 

 τισ καλλιϋργειεσ ςε ορεινϋσ και πεδινϋσ περιοχϋσ 

 Κυμαινϐμενη ποιϐτητα παραγωγόσ 

 Μη ςταθερό περιεκτικϐτητα ςε δραςτικό ουςύα 

 Ανεπαρκόσ περιεκτικϐτητα ςε δραςτικό ουςύα 

 Εποχικϐτητα ςτην παραγωγό που δεν καλϑπτει τη ςταθερό εποχιακό 

ζότηςη απϐ τη βιομηχανύα 

 Κύνδυνοσ απϐ φυςικϋσ καταςτροφϋσ / μειωμϋνεσ ςοδειϋσ 

 Κόςτοσ πιςτοποίηςησ ποιότητασ 



 
 

  Εθνικό Σηπαηηγικό Σσέδιο ανάπηςξηρ για ηην καλλιέπγεια, επεξεπγαζία και εμποπία ηων 

Απωμαηικών και Φαπμακεςηικών Φςηών ζηην Ελλάδα 

 

 τισ καλλιϋργειεσ αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών ςε μονϊδεσ 

κλειςτού τύπου 

 Αυξημϋνο κϐςτοσ παραγωγόσ 

 Δυςμενϋσ ενεργειακϐ ιςοζϑγιο για την μονϊδα παραγωγόσ 

 ταθερό ποιϐτητα τελικών προώϐντων 

 Μικρϐτερη διακϑμανςη περιεκτικϐτητασ ςε δραςτικό ουςύα / αιθϋριο ϋλαιο 

 Φαμηλϐτερο κϐςτοσ για τον ϋλεγχο τησ ποιϐτητασ και τη διαςφϊλιςη τησ 

 Βελτιςτοποιημϋνεσ ςυνθόκεσ καλλιϋργειασ 

 Παραγωγό ανεξϊρτητα απϐ την εποχό ό τον καιρϐ 

 Αςφϊλεια απϐ φυςικϋσ καταςτροφϋσ 

2.3.8. Μελλοντικϋσ τϊςεισ – ςυμπερϊςματα τησ διεθνούσ αγορϊσ 

φαρμακευτικών και αρωματικών φυτών για την περύοδο 2014-2020 

Για το τρϋχoν διϊςτημα, ϋωσ και το 2020, ςτη διεθνό αγορϊ αναμϋνεται: 

 Διατόρηςη τησ ϋντονησ ζότηςησ για αρωματικϊ και φαρμακευτικϊ φυτϊ τϐςο 

απϐ τη βιομηχανύα παραγωγόσ ςκευαςμϊτων ό προώϐντων διατροφόσ ϐςο και 

απϐ τουσ καταναλωτϋσ 

 Διατόρηςη του ρυθμοϑ ανϊπτυξησ του κλϊδου και τα επϐμενα χρϐνια 

 Εντονϐτερεσ πιϋςεισ προσ την κατεϑθυνςη τησ διατόρηςησ των φυςικών 

πληθυςμών 

 τροφό ςτην καλλιϋργεια αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών ϋναντι τησ 

ςυλλογόσ απϐ τη φϑςη 

 Αϑξηςη των τιμών παγκοςμύωσ 

 Αϑξηςη των παγκϐςμιων εξαγωγών 

Ειδικϐτερα για τα τελευταύα δϑο ςημεύα, χρηςιμοποιώντασ μύα γραμμικό γραμμό 

τϊςησ και εκτιμώντασ την τϊςη τησ μϋςησ εξαγωγικόσ τιμόσ αρωματικών και 

φαρμακευτικών φυτών εύναι εμφανϋσ ϐτι η αϑξηςη των τιμών παγκοςμύωσ εύναι 

εϑλογο να θεωρεύτε αναμενϐμενη. 

 

Γρϊφημα 5. Εκτύμηςη μελλοντικόσ τϊςησ διεθνών τιμών αρωματικών και 

φαρμακευτικών φυτών (μϋςη εξαγωγικό τιμό ςε $/κιλϐ) 



 
 

  Εθνικό Σηπαηηγικό Σσέδιο ανάπηςξηρ για ηην καλλιέπγεια, επεξεπγαζία και εμποπία ηων 

Απωμαηικών και Φαπμακεςηικών Φςηών ζηην Ελλάδα 

 

 
Πηγό: UNCOMTRADE και ύδια επεξεργαςύα 

 

Όπωσ φαύνεται και απϐ το Γρϊφημα 9.1, οι τιμϋσ των αρωματικών και φαρμακευτικών 

τιμών ςημεύωςαν ςημαντικό αϑξηςη για την περύοδο 2007 -2008. Οπϐτε και για την 

περύοδο 2015-2020 αναμϋνεται ανϊλογη εξϋλιξη. Εύναι εμφανϋσ απϐ το γρϊφημα ϐτι η 

τιμό για τα επϐμενα χρϐνια αναμϋνεται να κινηθεύ πϊνω απϐ τα 10$/ κιλϐ , 

προςεγγύζοντασ τα 12 $ / κιλϐ. Η τιμό αυτό εύναι δυνατϐ να θεωρηθεύ ιδιαύτερα 

ικανοποιητικό για τουσ καλλιεργητϋσ παγκοςμύωσ μιασ και δϋκα χρϐνια πριν (την 

περύοδο 2005-2008) η μϋςη εξαγωγικό τιμό διαμορφώνονταν κϊτω απϐ τα 8 $ / κιλϐ.  

Βϋβαια η εξϋλιξη αυτό δεν θα αφόςει ανεπηρϋαςτη τη βιομηχανύα παραγωγόσ 

φαρμακευτικών ςκευαςμϊτων και προώϐντων διατροφόσ καθώσ αυξημϋνεσ τιμϋσ ςτα 

αρωματικϊ και φαρμακευτικϊ φυτϊ θα ςημαύνουν ιςχυρϋσ πιϋςεισ προσ την 

κατεϑθυνςη του κϐςτουσ παραγωγόσ. Μύα αϑξηςη του κϐςτουσ παραγωγόσ, ϐςο και 

αν οι ρυθμού παραγωγικϐτητασ τησ βιομηχανύασ παραμεύνουν ςταθερού, θα επιβϊλουν 

υψηλϐτερεσ τιμϋσ ςτα τελικϊ προώϐντα επηρεϊζοντασ αναμφύβολα τη ζότηςη απϐ τουσ 

τελικοϑσ καταναλωτϋσ. 

Απϐ την ϊλλη πλευρϊ, αυξημϋνεσ τιμϋσ παγκοςμύωσ, ενδϋχεται να δημιουργόςουν 

επιπλϋον πιϋςεισ ςτουσ υφιςτϊμενουσ πληθυςμοϑσ ϊγριων αρωματικών και 

φαρμακευτικών φυτών. Η πύεςη αυτό απϐ την υπερ-ςυλλογό ό λϊθρο-ςυλλογό θα 

εύναι εντονϐτερη ςε αναπτυςςϐμενεσ χώρεσ ϐπου η ςυλλογό ϊγριων φυτών εύναι μύα 

επικερδόσ δραςτηριϐτητα.  

 

Γρϊφημα 6. Εκτύμηςη μελλοντικόσ τϊςησ τησ αξύασ των παγκϐςμιων εξαγωγών 

αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών (ςε δισ $) 



 
 

  Εθνικό Σηπαηηγικό Σσέδιο ανάπηςξηρ για ηην καλλιέπγεια, επεξεπγαζία και εμποπία ηων 

Απωμαηικών και Φαπμακεςηικών Φςηών ζηην Ελλάδα 

 

 
Πηγό: UNCOMTRADE και ύδια επεξεργαςύα 

 

2.4 .  Έρευνα και καινοτομύα 
το θϋμα τησ βιοποικιλϐτητασ και καταγραφόσ των ΑΥΥ, ςε διϊφορεσ γεωγραφικϋσ 

περιοχϋσ τησ χώρασ, υλοποιόθηκαν πολυϊριθμεσ εργαςύεσ (πτυχιακϋσ, μεταπτυχιακϋσ, 

διδακτορικϋσ διατριβϋσ), ςε Πανεπιςτόμια, ΣΕΙ, ερευνητικϊ Ιδρϑματα, ςτο πλαύςιο 

προγραμμϊτων και μελετών, ό απϐ εθνικοϑσ Υορεύσ, οι οπούεσ ςτο μεγαλϑτερϐ τουσ 

μϋροσ εύναι όδη ψηφιοποιημϋνεσ και μποροϑν να αποτελϋςουν πολϑτιμο υλικϐ 

αξιοπούηςησ των  ΑΥΥ τησ ελληνικόσ χλωρύδασ.  

Παρϊλληλα, πολλϋσ 

δημοςιευμϋνεσ εργαςύεσ, ςε 

ελληνικϊ και διεθνό περιοδικϊ, 

για μεγϊλο αριθμϐ ΑΥΥ τησ 

ελληνικόσ χλωρύδασ, αφοροϑν 

ςτην αναπαραγωγό και 

διατόρηςη των αυτοφυών 

ΑΥΥ, ςτη χημικό ςϑςταςη 

αυτοφυών πληθυςμών 

(χημειϐτυποι), βιολογικό δραςτικϐτητα, φαρμακολογικϋσ δρϊςεισ, χρόςεισ 

εξελιγμϋνων τεχνικών ςτην απομϐνωςη δευτερογενών μεταβολιτών, ςε καινοτϐμεσ 

επεξεργαςύεσ κ.α. 

Όμωσ αξύζει να ςημειωθεύ ϐτι ουδϋποτε χρηματοδοτόθηκε ϋρευνα ςχετικϊ με την 

πρωτογενό παραγωγό των ΑΥΥ ςτην Ελλϊδα (δημιουργύα Πολλαπλαςιαςτικοϑ 

Τλικοϑ, καλλιϋργεια, κλπ που κρύνεται πλϋον πλόρωσ απαραύτητη). 

 

 



 
 

  Εθνικό Σηπαηηγικό Σσέδιο ανάπηςξηρ για ηην καλλιέπγεια, επεξεπγαζία και εμποπία ηων 

Απωμαηικών και Φαπμακεςηικών Φςηών ζηην Ελλάδα 

 

2.5 . Νομοθετικό πλαύςιο 

2.5.1. Εθνικό πλαύςιο αναφορϊσ για την προςταςύα και διατόρηςη του 

αυτοφυούσ γενετικού υλικού και του Πολλαπλαςιαςτικού Τλικού 

καλλιεργούμενων ειδών 

 Άρθρο 24, παρ. 1, του υντϊγματοσ τησ Ελλϊδασ: «η προςταςύα του φυςικοϑ 

και πολιτιςτικοϑ περιβϊλλοντοσ αποτελεύ υποχρϋωςη του Κρϊτουσ και 

δικαύωμα του καθενϐσ……. Νϐμοσ ορύζει τα ςχετικϊ με την προςταςύα των 

δαςών και δαςικών οικοςυςτημϊτων….». 

 Βαςιλικϐ Διϊταγμα 657/1963 (ΥΕΚ 191/Α) «Περύ απαγϐρευςησ και εκρύζωςησ 

μελιςςοτροφικών φυτών»  

 Νϐμοσ 998/1979, οι διατϊξεισ του ϊρθρου 19 περύ προςταςύασ Φλωρύδασ και 

Πανύδασ» του «περύ προςταςύασ των δαςών και δαςικών εν γϋνει εκτϊςεων τησ 

Φώρασ» ϐπωσ αυτϐ τροποποιόθηκε και ιςχϑει, ϐπου….. λαμβϊνεται μϋριμνα 

για τη διατόρηςη τησ βιοποικιλϐτητασ ςε ϐλα τησ τα επύπεδα (γενετικό, ειδών, 

οικοςυςτημϊτων και τοπύου)  

 Π.Δ. 67/1981(ΥΕΚ Α΄23)  ϐπωσ αυτϐ διαμορφώθηκε μετϊ τη διϐρθωςη του (ΥΕΚ 

43/Α/1981)  και τροποποιόθηκε με το Π.Δ. 256/1987 (ΥΕΚ 114 Α) «περύ 

προςταςύασ τησ αυτοφυοϑσ χλωρύδασ και ϊγριασ πανύδασ και καθοριςμοϑ 

διαδικαςύασ ςυντονιςμοϑ και ελϋγχου τησ ϋρευνασ επύ αυτών», ϐπου 

προβλϋπονται τα εξόσ: απαγορεϑεται ςε ϐλη την επικρϊτεια και ϐλο το χρϐνο η 

ςυλλογό, μεταφϑτευςη, η εκρύζωςη, η κοπό, η μεταφορϊ, η πώληςη, η αγορϊ 

και η εξαγωγό απϐ τη χώρα των ειδών τησ αυτοφυοϑσ χλωρύδασ του 

Παραρτόματοσ Α.  

 Άρθρο 66 του Νομοθετικοϑ Διατϊγματοσ 86/1969, παρϊγραφοι 1 και 4 δύνεται η 

δυνατϐτητα ςτο Δαςϊρχη τησ ϋκδοςησ δαςικόσ απαγορευτικόσ διϊταξησ 

(Δαςικαύ αςτυνομικαύ διατϊξεισ) για τα φυτϊ αυτϊ για λϐγουσ δαςοπονικοϑσ, 

προςτατευτικοϑσ, τουριςτικοϑσ, αιςθητικοϑσ και εν γϋνει κοινόσ ωφϋλειασ. 

 Νϐμοσ 3937/2011 ϊρθρα 10,11,15,20 (ΥΕΚ 60 Α΄) περύ «Διατόρηςη τησ 

βιοποικιλϐτητασ και ϊλλεσ διατϊξεισ», προβλϋπονται διατϊξεισ για τη 

διατόρηςη των ειδών τησ χλωρύδασ και μϋτρα για τον τρϐπο προςταςύασ τησ 

ενδημικόσ βιοποικιλϐτητασ ϐπωσ: απαγϐρευςη ςυλλογόσ ενδημικών ειδών, 

ύδρυςη Σρϊπεζασ Γενετικοϑ Τλικοϑ ςτο ΤΠΑΑΣ 

 Άρθρο 20, παρ 14 του Ν3937/2011 (ΥΕΚ 60 Α΄) ϐπωσ αυτϐ τροποποιόθηκε  με το 

Ν 4280/2014 προβλϋπεται η ϋκδοςη Π.Δ. για την ύδρυςη Εθνικόσ Σρϊπεζασ 
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Δαςικοϑ Γενετικοϑ Τλικοϑ με ςκοπϐ τη διατόρηςη, προςταςύα και αειφορικό 

διαχεύριςη των δαςικών γενετικών πϐρων. Δεν ϋχει εκδοθεύ ακϐμη   

 Η αριθ. 133581/3471/10-7-2013 εγκϑκλιοσ του Ειδικοϑ Γραμματϋα Δαςών (ΑΔΑ: 

ΒΛ410-Ν1Ρ) με θϋμα την προςταςύα αρωματικών-μελιςςοτροφικών και 

φαρμακευτικών βοτϊνων τησ χώρασ 

 Η με αριθμ. 40332/2014 Απϐφαςη του Τπουργεύου Περιβϊλλοντοσ Ενϋργειασ και 

Κλιματικόσ Αλλαγόσ (Σεϑχοσ Β΄, Αρ. Υϑλλου 2383), περύ «Έγκριςη Εθνικόσ 

τρατηγικόσ για τη Βιοποικιλϐτητα για τα ϋτη 2014−2029 και χεδύου Δρϊςησ 

πενταετοϑσ 

διϊρκειασ»   

 ϑμφωνα με την ΚΤΑ 

131759/3479/2015 

(ΥΕΚ 2564 Β’) 

ρυθμύζονται τα 

θϋματα Ίδρυςησ και 

λειτουργύασ Δαςικών 

φυτωρύων 

(Δημϐςιων και 

Ιδιωτικών) με ςκοπϐ την παραγωγό και εμπορύα δαςικοϑ πολλαπλαςιαςτικοϑ 

υλικοϑ. Οι διατϊξεισ τησ εν λϐγω ΚΤΑ εφαρμϐζονται για το πολλαπλαςιαςτικϐ 

υλικϐ των δαςικών ειδών και των υβριδύων τουσ που προορύζονται για 

δαςοπονικοϑσ και μη ςκοποϑσ και καθορύζουν τισ προϒποθϋςεισ για την ϊδεια 

ύδρυςησ και λειτουργύασ των.  

 Π.Δ 17/2003 (ΥΕΚ) ςε ςυμμϐρφωςη προσ την οδηγύα 1999/105/Ε.Κ περύ εμπορύασ 

δαςικοϑ πολλαπλαςιαςτικοϑ υλικοϑ. Με τισ διατϊξεισ του ρυθμύζονται θϋματα 

ςυλλογόσ, παραγωγόσ και εμπορύασ  δαςικοϑ πολλαπλαςιαςτικοϑ υλικοϑ για 

δαςοπονικοϑσ ό μη ςκοποϑσ ςτη χώρα και ςτισ ςυναλλαγϋσ με τα ϊλλα Κ.Μ τησ 

Ε.Ε (47 ειδών κοινοϑ ενδιαφϋροντοσ εντϐσ  Ε.Ε).  υντϊςςεται εθνικϐσ και 

ευρωπαώκϐσ κατϊλογοσ  και χϊρτεσ προϋλευςησ.  

 Π.Δ 100/2014 (ΥΕΚ167 Α’) «Οργανιςμϐσ Τπουργεύου ΠΕΚΑ»,  ςτο Σμόμα Δαςικών 

φυτωρύων, Δαςικών Γενετικών Πϐρων και Αναδαςώςεων ανόκουν εύναι 

αρμϐδιο για θϋματα ύδρυςησ φυτωρύων, αδειών ειςαγωγόσ, πιςτοπούηςησ 

ςπϐρων, μϋριμνα για τη ςυλλογό, εκκϐκκιςη,  ϋλεγχο, διακύνηςη και διϊθεςη 
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δαςικοϑ πολλαπλαςιαςτικοϑ υλικοϑ. Επύςησ, για τη διατόρηςη, προςταςύα και 

διαχεύριςη των δαςικών γενετικών πϐρων 

 Η αριθ. 165110/288/27-1-2012 εγκϑκλιοσ τησ Δ/νςησ Διαχεύριςησ Δαςών & Δ.Π 

(ΑΔΑ: ΒΟΦΩ0-Ρ0Φ) με θϋμα «Δευτερεϑουςεσ καρπώςεισ» που αφορϊ ςε 

αιτόματα ςυλλογόσ ειδών τησ  αυτοφυοϑσ χλωρύδασ 

 Ο εκϊςτοτε πύνακασ διατύμηςησ δαςικών προώϐντων που ιςχϑει ςε κϊθε 

διαχειριςτικϐ ϋτοσ, με το οπούο καθορύζεται το μύςθωμα που πρϋπει να 

καταβϊλλεται για τα δαςικϊ προώϐντα πρωτογενοϑσ παραγωγόσ τα οπούα 

παρϊγονται απϐ δημϐςια δϊςη και δαςικϋσ εκτϊςεισ εν γϋνει, ςϑμφωνα με τισ 

διατϊξεισ του Ν. 86/69 «Περύ δαςικοϑ Κώδικα». 

 Νϐμοσ 1564/1985 (ΥΕΚ 164 Α’) «Οργϊνωςη παραγωγόσ και εμπορύασ του 

πολλαπλαςιαςτικοϑ υλικοϑ φυτικών ειδών) ςτο ϊρθρο 1 αναφϋρεται ϐτι «οι 

διατϊξεισ του νϐμου αυτοϑ εφαρμϐζονται για το πολλαπλαςιαςτικϐ υλικϐ των 

καλλιεργοϑμενων ειδών εκτϐσ απϐ τα δαςικϊ»  

 Η αριθ. 7594/115508/12-9-2014 (ΥΕΚ 2663 Β’) Τπουργικό Απϐφαςη «Σεχνικϐσ 

Κανονιςμϐσ Εμπορύασ Πολλαπλαςιαςτικοϑ υλικοϑ αρωματικών και 

φαρμακευτικών φυτών» (Β΄2663) και αφορϊ ςτο πολλαπλαςιαςτικϐ υλικϐ 

προϋλευςησ ϊλλων κρατών μελών, τρύτων χωρών ό εγχώριασ παραγωγόσ, το 

οπούο τύθεται ςε εμπορύα.  
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 χετικϊ με τισ ποικιλύεσ, για να εγγραφεύ μύα ποικιλύα 

αρωματικών/φαρμακευτικών φυτών ςτον Εθνικϐ Κατϊλογο, υποβϊλλεται ςτο 

Σμόμα Ελϋγχου Ποικιλιών Καλλιεργοϑμενων Υυτών (ΣΕΠΚΥ) του Τπουργεύου 

Αγροτικόσ Ανϊπτυξησ και Σροφύμων ειδικό αύτηςη, ςυνοδευϐμενη απϐ ςειρϊ 

απαραύτητων δικαιολογητικών. Οι ποικιλύεσ εγγρϊφονται ςτον Εθνικϐ 
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Κατϊλογο εφϐςον γύνουν αποδεκτϋσ κατϐπιν επιςόμων εξετϊςεων που 

περιλαμβϊνουν δοκιμϋσ Διακριτϐτητασ, Ομοιομορφύασ και ταθερϐτητασ 

(Δ.Ο.), οι οπούεσ διενεργοϑνται: α) για τον ϊνηθο και το βαςιλικϐ, ςϑμφωνα με 

τα πρωτϐκολλα για δοκιμϋσ Δ.Ο.. του Κοινοτικοϑ Γραφεύου Υυτικών 

Ποικιλιών (Community Plant Variety Office, CPVO), β) για το χαμομόλι και το 

θυμϊρι, ςϑμφωνα με τισ κατευθυντόριεσ γραμμϋσ για τη διεξαγωγό δοκιμών 

Δ.Ο.. τησ Διεθνοϑσ Ένωςησ για την Προςταςύα Νϋων Υυτικών Ποικιλιών 

(ΔΕΠΝΥΠ), ), γ) για τη ρύγανη, ωσ προσ τα ελϊχιςτα χαρακτηριςτικϊ ςϑμφωνα 

με τισ ελϊχιςτεσ προϒποθϋςεισ που προβλϋπονται ςτο Παρϊρτημα III του 

ϊρθρου 11 του Σεχνικοϑ Κανονιςμοϑ αποδοχόσ ποικιλιών αρωματικών και 

φαρμακευτικών φυτών. (Η αριθ. 7057/102367/2014 (ΥΕΚ 2266 Β’) Τπουργικό 

Απϐφαςη «Σεχνικϐσ Κανονιςμϐσ αποδοχόσ ποικιλιών αρωματικών και 

φαρμακευτικών φυτών (ϊνηθοσ, βαςιλικϐσ, χαμομόλι, θυμϊρι και ρύγανη)» 

(Β΄2266), με την οπούα καθορύζονται τα ελϊχιςτα προσ εξϋταςη 

χαρακτηριςτικϊ και οι ελϊχιςτεσ προϒποθϋςεισ για τη διενϋργεια τησ εξϋταςησ 

των ποικιλιών των ανωτϋρω ειδών και η διαδικαςύα εγγραφόσ, ανανϋωςησ και 

διαγραφόσ τουσ απϐ τον Εθνικϐ κατϊλογο ποικιλιών καλλιεργουμϋνων 

φυτικών ειδών.) 

 την περύπτωςη που πρϐκειται για κϊποιο εύδοσ που δεν περιλαμβϊνεται ςτον 

ανωτϋρω Σεχνικϐ Κανονιςμϐ, ο φϊκελοσ τησ αύτηςησ για προςταςύα μπορεύ να 

κατατεθεύ εύτε απευθεύασ ςτον CPVO, εύτε μϋςω των τοπικών γραφεύων να 

φθϊςει ςτον CPVO. Μετϊ τον απαραύτητο ϋλεγχο του φακϋλου, ακολουθοϑν 

εξετϊςεισ Δ.Ο.., ο χρϐνοσ των οπούων ποικύλει ανϊλογα με το εύδοσ (π.χ. 

ανθοκομικϊ 1 ϋτοσ, δϋντρα 6 ϋτη). Εφϐςον ολοκληρωθοϑν ικανοποιητικϊ ϐλεσ 

οι απαραύτητεσ διαδικαςύεσ παρϋχεται κοινοτικϐ πιςτοποιητικϐ δικαιωμϊτων 

για την ποικιλύα (Community Plant Variety Right) για περύοδο 25 ετών.  Σο 

Κοινοτικϐ Γραφεύο Υυτικών Ποικιλιών (CPVO) δημιουργόθηκε με τον 

Κανονιςμϐ (ΕΚ) αριθ. 2100/1994 του υμβουλύου, ϐπωσ ιςχϑει και λαμβϊνει 

αποφϊςεισ ςχετικϊ με τισ αιτόςεισ χορόγηςησ δικαιωμϊτων επύ φυτικών 

ποικιλιών που παρϋχουν προςταςύα τησ διανοητικόσ ιδιοκτηςύασ ςτουσ 

δημιουργοϑσ ςε ολϐκληρη την Ευρωπαώκό Ένωςη. Η αύτηςη για προςταςύα 

υποβϊλλεται απϐ τον δημιουργϐ τησ ποικιλύασ ό τον εκπρϐςωπϐ του. Η 

προςταςύα αφορϊ ςε ποικιλύεσ νϋεσ, διακριτϋσ, ομοιϐμορφεσ και ςταθερϋσ. Για 

το ςκοπϐ αυτϐ διενεργοϑνται τεχνικϋσ εξετϊςεισ ςε εξεταςτικϊ κϋντρα τησ ΕΕ 
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τα οπούα επιλϋγει το CPVO  ενώ απαιτεύται και η καταβολό τελών. Σα εν λϐγω 

εξεταςτικϊ κϋντρα πληροϑν οριςμϋνεσ προδιαγραφϋσ ϐπωσ να διαθϋτουν 

ςυλλογϋσ ποικιλιών των υπϐ εξϋταςη φυτικών ειδών, εμπειρύα και 

εξειδικευμϋνο προςωπικϐ και υπϐκεινται ςε τακτικϋσ επιθεωρόςεισ απϐ το 

CPVO.  

 Όλεσ οι ςχετικϋσ πληροφορύεσ μποροϑν να αναζητηθοϑν ςτην ιςτοςελύδα: 

cpvo.europa.eu. Η χορόγηςη προςταςύασ ςε φυτικϋσ ποικιλύεσ διαχωρύζεται 

απϐ την εγγραφό των 

ποικιλιών ςτον εθνικϐ 

κατϊλογο. Εϊν υπϊρχει 

ενδιαφϋρον και 

αναγκαιϐτητα εγγραφόσ 

ποικιλιών ςτον εθνικϐ 

κατϊλογο και ϊλλων 

ΑΥΥ τϐτε πρϋπει με 

Τπουργικό Απϐφαςη να υιοθετηθοϑν τα αντύςτοιχα πρωτϐκολλα εγγραφόσ 

ποικιλιών των εν λϐγω φυτικών ειδών.   

 Π.Δ 80/1990 (ΥΕΚ 40 Α’) «Προςταςύα του φυτικοϑ γενετικοϑ υλικοϑ τησ 

χώρασ» ρυθμύζει θϋματα προςταςύασ και διατόρηςησ του εγχώριου 

αβελτύωτου γενετικοϑ υλικοϑ των καλλιεργοϑμενων φυτικών ειδών και 

των ϊγριων προγϐνων  

 Η αριθ. 136473/2011 (ΥΕΚ 468 Β’) Απϐφαςη «καθοριςμϐσ 

προωθοϑμενων ειδών, ποικιλιών, δενδροκηπευτικών καλλιεργειών και 

ϊλλων δραςτηριοτότων», η οπούα εκδύδεται κατϐπιν ειςηγόςεων των 

υπηρεςιών του ΤΠΑΑΣ και εξειδικευμϋνων ερευνητικών ιδρυμϊτων και 

Διευθϑνςεων Αγροτικόσ Οικονομύασ των περιφερειακών ενοτότων.  

 τη ςχετικό νομοθεςύα για το Π.Τ των ΑΥΥ δεν γύνεται αναφορϊ ςε 

κατηγορύεσ ΠΤ ϐπωσ αυτϋσ υψηλόσ ποιϐτητασ.  

2.5.2. Ευρωπαώκού-Διεθνεύσ Κανονιςμού, Πρότυπα, Οδηγύεσ. 

 Σο ςϑςτημα τησ Ευρωπαώκόσ Κοινϐτητασ για την προςταςύα των φυτικών 

ποικιλιών, το οπούο βαςύζεται ςτισ αρχϋσ τησ πρϊξησ του 1991 τησ ςϑμβαςησ UPOV 

(Διεθνόσ ϑμβαςη για την προςταςύα των νϋων ποικιλιών φυτών) ςυμβϊλλει ςτην 

ανϊπτυξη τησ γεωργύασ και τησ φυτοκομύασ. Προωθώντασ την καινοτομύα και την 

ϋρευνα, το κοινοτικϐ ςϑςτημα προωθεύ την εξϋλιξη νϋων ποικιλιών ςτην αγορϊ.  
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Σο κοινοτικϐ ςϑςτημα προςταςύασ που διαχειρύζεται το ΚΓΥΠ (CPVO) παρϋχει 

προςτιθϋμενη αξύα υπϐ την ϋννοια ϐτι οι δημιουργού μποροϑν να επωφεληθοϑν 

τησ απϐδοςησ των επενδϑςεών τουσ ςε ολϐκληρη την Ευρωπαώκό Ένωςη. Όλεσ οι 

βοτανικϋσ ταξινομικϋσ μονϊδεσ εύναι επιλϋξιμεσ για παροχό προςταςύασ.  

 Ο Εκτελεςτικϐσ Κανονιςμϐσ 2015/1866/ ΕΕ για τη θϋςπιςη λεπτομερών κανϐνων 

ςχετικϊ με την εφαρμογό του κανονιςμοϑ (ΕΕ) αριθ. 511/2014 του Ευρωπαώκοϑ 

Κοινοβουλύου και του υμβουλύου ϐςον αφορϊ το μητρώο ςυλλογών, την 

παρακολοϑθηςη τησ ςυμμϐρφωςησ των χρηςτών και τισ βϋλτιςτεσ πρακτικϋσ. Ο 

παρών κανονιςμϐσ ρυθμύζει με τισ διατϊξεισ του τη ςυμμϐρφωςη των χρηςτών 

βϊςει  του πρωτοκϐλλου τησ Ναγκϐγια για την πρϐςβαςη ςτουσ γενετικοϑσ πϐρουσ 

και το δύκαιο και ιςϐτιμο καταμεριςμϐ των οφελών που απορρϋουν απϐ τη 

χρηςιμοπούηςησ τουσ ςτην Ένωςη. Σο Πρωτϐκολλο τησ Ναγκϐγια αποτελεύ 

χρόςιμο εργαλεύο, με ϋναρξη ιςχϑοσ ςε διεθνϋσ πεδύο απϐ τισ 10 Οκτωβρύου 2015, 

πλην ϐμωσ εκκρεμεύ η ϋκδοςη του οικεύου κυρωτικοϑ νϐμου για τη χώρα μασ, ώςτε 

να αποκτόςει δεςμευτικϐ χαρακτόρα για την εςωτερικό ϋννομη τϊξη ωσ προσ ϐλο 

το περιεχϐμενϐ του. 
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3 . Εθνικόσ ςτρατηγικόσ ςχεδιαςμόσ 
3.1  SWOT ANALYSIS 

3.1.1. Ανϊλυςη Δυνατοτότων – Αδυναμιών – Ευκαιριών – Απειλών τησ Αγροτικόσ 

Παραγωγόσ  (SWOT) 

Κατϊ τη διαδικαςύα του ςχεδιαςμοϑ μιασ ςτρατηγικόσ ςτον τομϋα τησ αγροτικόσ 

πολιτικόσ και ςυγκεκριμϋνα ςε επύπεδο παραγωγόσ προώϐντων φυτικόσ προϋλευςησ, 

κρύνεται αναγκαύα η διερεϑνηςη και η ανϊλυςη των δυνατών και αδϑνατων ςημεύων, 

τϐςο ςε επύπεδο περιοχόσ ϐςο και ςε επύπεδο αγροτικών επιχειρόςεων. Οι προοπτικϋσ 

και οι κύνδυνοι πρϋπει να καταγραφοϑν και να αξιολογηθοϑν οϑτωσ ώςτε ςε 

ςυνδυαςμϐ με τισ δυνϊμεισ και αδυναμύεσ να προκϑψει ϋνασ προγραμματιςμϐσ ο 

οπούοσ θα επιφϋρει τα επιθυμητϊ αποτελϋςματα. 

                                  Δυνατότητεσ                            Αδυναμύεσ 

 Καλϋσ κλιματικϋσ και βιοκλιματικϋσ 

ςυνθόκεσ 

 Ποικύλα οικοςυςτόματα (βουνϐ – θϊλαςςα) 

 Ύπαρξη αναλλούωτου φυςικοϑ 

περιβϊλλοντοσ και πλοϑςιων φυςικών 

πϐρων 

 Πλοϑςια φυτικό ποικιλϐτητα μϋροσ των 

οπούων μποροϑν να αποτελϋςουν νϋεσ 

εναλλακτικϋσ καλλιϋργειεσ 

 Πλοϑςια φυτικό ποικιλϐτητα ςε επύπεδο 

αρωματικών και φαρμακευτικών ειδών 

 Ιδιαύτεροσ τοπικϐσ χαρακτόρασ 

ςυγκεκριμϋνων περιοχών 

 Φρόςη τησ νϋασ τεχνολογύασ: νϋεσ 

καλλιϋργειεσ με ανθεκτικϊ εύδη φυτών και 

με μικρϐτερεσ απαιτόςεισ ςε ειςροϋσ, νϋοι 

τϑποι λιπαςμϊτων και φυτοφαρμϊκων που 

εμποδύζουν την μϐλυνςη του υπεδϊφουσ, 

νϋεσ τεχνολογύεσ ςτη διαχεύριςη του νεροϑ 

 Αυξητικό τϊςη βελτύωςησ των υπηρεςιών, 

των βαςικών υποδομών και των υποδομών 

κοινωνικοϑ εξοπλιςμοϑ ςτην ϑπαιθρο με 

ϋμφαςη ςτην ποιϐτητα. 

 Σϊςη αποκϋντρωςησ και εναςχϐληςησ με 

την αγροτικό παραγωγό-Δημιουργύα 

Υϊρμασ  

 Σϊςη των καταναλωτών για κατανϊλωςη 

«Πρϊςινων» πιςτοποιημϋνων  προώϐντων.  

 Έλλειψη ςτρατηγικοϑ ςχεδιαςμοϑ 

ανϊπτυξησ καινοτϐμων καλλιεργειών 

φιλικϋσ προσ το περιβϊλλον 

 Έλλειψη ςτρατηγικοϑ ςχεδιαςμοϑ 

προώθηςησ των «εναλλακτικών» 

προώϐντων 

 Έλλειψη ικανϐτητασ διαχεύριςησ των 

ϋργων αγροτικόσ ανϊπτυξησ 

 Έλλειψη οργϊνωςησ ςε επύπεδο 

Ποιϐτητασ των παραγϐμενων 

προώϐντων 

 Ύπαρξη επιδοτόςεων ςε μη 

«παραγωγικϋσ», μη «αποδοτικϋσ»,  μη 

«φιλικϋσ» προσ το περιβϊλλον 

καλλιϋργειεσ 

 Μη ϑπαρξη «επιχειρηματικοϑ» 

πνεϑματοσ ςτουσ υφιςτϊμενουσ 

παραγωγοϑσ αγροτικών προώϐντων. 

 Φαμηλϐ επύπεδο υποςτόριξησ – 

καθοδόγηςησ απϐ κρατικοϑσ φορεύσ 

 Έλλειψη εξειδικευμϋνησ εκπαύδευςησ 

των ανθρώπων που αςχολοϑνται με την 

αγροτικό παραγωγό. 

 Έλλειψη διαςϑνδεςησ Έρευνασ-

Παραγωγόσ 

 Τψηλϐ κϐςτοσ φυτικόσ παραγωγόσ 

μϋςω μεθϐδων φιλικών προσ το 

περιβϊλλον 
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 Ρϐλοσ Σοπικόσ Αυτοδιούκηςησ: αυξημϋνη 

δυναμικό και ευθϑνη, ανϊπτυξη τοπικοϑ 

προγραμματιςμοϑ, διαμεςολαβεύ ανϊμεςα 

ςτην αγορϊ και τα ελεϑθερα και δημϐςια 

αγαθϊ. 

 χετικϊ εϑκολη πρϐςβαςη με ϐλα τα μϋςα 

ςυγκοινωνύασ 

 Ευνοώκό θϋςη ςτο θαλϊςςιο χώρο τησ 

Μεςογεύου 

 Σϊςη ανϊπτυξησ επιχειρηματικών δρϊςεων 

απϐ τον τοπικϐ πληθυςμϐ 

 Δυνατϐτητα για παραγωγό προώϐντων με 

ονομαςύα προελεϑςεωσ που μποροϑν να 

εύναι παγκϐςμια αποδεκτϊ 

 Παραγωγό πρωτογενών προώϐντων για 

εκμετϊλλευςη τουσ απϐ το δευτερογενό και 

τριτογενό παραγωγικϐ τομϋα. 

 Δυνατϐτητα παραγωγόσ αγροτικών 

προώϐντων υψηλόσ ποιϐτητασ και αξύασ 

λϐγω των εδαφοκλιματικών ςυνθηκών  

 Δυνατϐτητα για ανϊπτυξη μικρών, 

ευϋλικτων αγροτικών επιχειρόςεων. 

 ημαντικό θϋςη του αγροδιατροφικοϑ 

τομϋα ςτην ελληνικό οικονομύα 

 Παραγωγό αγροτικών προώϐντων φυτικόσ 

παραγωγόσ που ςυνθϋτουν τη Μεςογειακό 

διατροφό 

 Δυνατϐτητα χρόςησ των νϋων τεχνολογιών 

(IT, internet) 

 

 Έλλειψη υποδομών υποςτόριξησ τησ 

«Πρϊςινησ» Επιχειρηματικϐτητασ 

 Ενδογενϋσ πρϐβλημα Σοπικόσ 

Αυτοδιούκηςησ προσ την κατεϑθυνςη 

τησ αξιοπούηςησ των επιχειρηςιακών 

τησ ευκαιριών 

 Παντελόσ ϋλλειψη υποςτόριξησ-

κατεϑθυνςησ απϐ τουσ Υορεύσ 

Διαχεύριςησ των προςτατευϐμενων 

περιοχών 

 Ύπαρξη γραφειοκρατύασ ςε ϐλεσ τισ 

εκφϊνςεισ τησ ανϊπτυξησ και 

λειτουργύασ νϋων αγροτικών 

επιχειρόςεων 

 Μικρϋσ τοπικϋσ αγορϋσ  

 Τψηλού δεύκτεσ γόρανςησ του 

πληθυςμοϑ τησ υπαύθρου. 

 Ελλιπόσ διαχεύριςη και αξιοπούηςη των 

φυςικών πϐρων 

 Φαμηλϐ επύπεδο ευαιςθητοπούηςησ του 

πληθυςμοϑ για τη αναγκαιϐτητα 

διατόρηςησ, αξιοπούηςησ του φυςικοϑ 

περιβϊλλοντοσ. 

 χετικό ϋλλειψη ολοκληρωμϋνων 

υποδομών. 

 Έλλειψη δικτϑων-ςυνεργαςιών 

(stakeholders). 

 Μικρϐσ βαθμϐσ μεταπούηςησ-

τυποπούηςησ τησ πρωτογενοϑσ 

παραγωγόσ. 

 Έλλειψη καταρτιςμϋνου προςωπικοϑ 

 

 

                              Ευκαιρύεσ Απειλϋσ 

 Αξιοπούηςη τησ χλωριδικόσ ποικιλϐτητασ 

 Επιλογό καλλιεργειών που προςφϋρονται για 

μεύωςη του «Αποτυπώματοσ» του Άνθρακα 

 Αξιοπούηςη εδαφοκλιματικών ςυνθηκών για 

παραγωγό προώϐντων με μεθϐδουσ φιλικϋσ 

προσ το περιβϊλλον-«Πρϊςινη» Γεωργύα 

 Αξιοπούηςη προβληματικών και χαμηλοϑ 

οικονομικοκοινωνικοϑ επιπϋδου περιοχών 

ϐπου το περιβϊλλον εύναι λιγϐτερο 

επιβαρημϋνο ςε ςχϋςη με τισ δυναμικϋσ 

 Ανϊπτυξη ανταγωνιςτικών περιοχών 

με χαμηλϐτερο κϐςτοσ προώϐντων και 

υπηρεςιών ςτο ευρϑτερο χώρο τησ 

μεςογεύου 

 Σϊςεισ εγκατϊλειψησ ςυγκεκριμϋνων 

περιοχών απϐ τισ παραγωγικϋσ ηλικύεσ 

 Επιφυλακτικό ςτϊςη του τοπικοϑ 

πληθυςμοϑ ςτισ καινοτομύεσ. 

 Παγκϐςμια οικονομικό κρύςη που 

ςυνεπϊγεται μεύωςη τησ αγοραςτικόσ 
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περιοχϋσ 

 Αξιοπούηςη επιςτημϐνων με νϋεσ ιδϋεσ και 

ικανϐτητα διαχεύριςησ νϋων καινοτϐμων 

προγραμμϊτων ανϊπτυξησ τησ αγροτικόσ 

παραγωγόσ 

 Αξιοπούηςη τησ θετικόσ φόμησ που 

υφύςταται παγκϐςμια για την Ελλϊδα ωσ 

χώρα παραγωγόσ αγροτικών προώϐντων 

υψηλόσ ποιϐτητασ και διατροφικόσ αξύασ 

 υςτημικό ανϊδειξη τησ ταυτϐτητασ των επύ 

μϋρουσ περιοχών μϋςω τησ ςϑνδεςησ μιασ 

αγροτικόσ επιχεύρηςησ με τα ιδιαύτερα τοπικϊ 

χαρακτηριςτικϊ τησ περιοχόσ. 

 Αξιοπούηςη «Πρϊςινου» Μϊρκετινγκ 

 Αξιοπούηςη των αρχών του «Δύκαιου 

Εμπορύου» 

 Αξιοπούηςη τησ διεθνοϑσ ζότηςησ ςε 

προώϐντα που ςυνθϋτουν την Μεςογειακό 

Διατροφό 

 Αξιοπούηςη των μϋςων και ευκαιριών που 

παρϋχονται απϐ τισ νϋεσ τεχνολογύεσ τησ 

επικοινωνύασ 

 Αξιοπούηςη τησ ζότηςησ προώϐντων με 

ονομαςύα προϋλευςησ και βιολογικόσ 

παραγωγόσ - Eco labeling 

 Η Σοπικό Αυτοδιούκηςη μπορεύ να 

λειτουργόςει ωσ μοχλϐσ οικοαναπτυξιακόσ 

προςπϊθειασ, ωσ πολλαπλαςιαςτικϐσ 

παρϊγοντασ για τοπικό, εθνικό, διεθνόσ 

δικτϑωςη για ανϊδειξη τησ ποιϐτητασ των 

προώϐντων 

 ϑνδεςη αγροτικόσ παραγωγόσ και 

αγροτουριςμοϑ 

 Αξιοπούηςη των ςυνεταιριςτικών 

οργανώςεων 

 Ενύςχυςη και ανϊδειξη των εταιρικών 

δεςμών ςε μια περιοχό. 

 Ανϊδειξη τησ διαφορετικϐτητασ των 

περιοχών ωσ προσ την καλλιϋργεια 

διαφορετικών φυτικών ειδών. 

 τόριξη δημιουργύασ καινοτϐμων προώϐντων  

 Αξιοπούηςη ενιςχϑςεων για παραγωγό 

προώϐντων υψηλόσ ποιϐτητασ και 

προςτιθϋμενησ αξύασ 

 Φρόςη «Πρϊςινησ» Ενϋργειασ ςτην 

δϑναμησ των ομϊδων ςτϐχου 

 Κλιματικϋσ αλλαγϋσ 

 Αϑξηςη τησ ϋνταςησ του 

ανταγωνιςμοϑ με την απελευθϋρωςη 

των αγορών 

 Τπερπροςφορϊ 

 Έλλειψη ςτοιχεύων και δομών 

υποςτόριξησ  

 Έλλειψη υποδομών για τη διαςφϊλιςη 

τησ ποιϐτητασ του προώϐντοσ 

 Μη ικανό αξιοπούηςη του γενετικοϑ 

πλοϑτου τησ χώρασ μασ 
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παραγωγικό διαδικαςύα 

 Αξιοπούηςη τεχνολογύασ για καλϑτερη 

διαχεύριςη των Logistics 

 Αξιοπούηςη τεχνολογύασ για ενημϋρωςη - 

εκπαύδευςη των παραγωγών - e-learning 

platforms, webinars 

 

3.1.2. Ευκαιρύεσ και κύνδυνοι από την εξϋλιξη τησ διεθνούσ αγορϊσ για τα 

ελληνικϊ ΑΥΥ 

Κϑριο χαρακτηριςτικϐ τησ διεθνοϑσ αγορϊσ φαρμακευτικών και αρωματικών φυτών 

εύναι η ςημαντικό αϑξηςη τησ ζότηςησ τϐςο για φαρμακευτικϊ και αρωματικϊ φυτϊ 

που ςυλλϋγονται ςε ϊγρια μορφό ϐςο και για καλλιεργοϑμενα φυτϊ.  

Strengths - Opportunities Weaknesses - Threats 

 ϋντονο ενδιαφϋρον των 

καταναλωτών τησ Βϐρειασ Αμερικόσ 

και τη Ευρώπησ προσ τη χρόςη 

φυςικών προώϐντων για τη φροντύδα 

τησ υγεύασ 

 ανϊπτυξη των δραςτηριοτότων τησ 

ϋρευνασ προσ την κατεϑθυνςη τησ 

αξιοπούηςησ των αρωματικών και 

φαρμακευτικών φυτών 

 ανϊπτυξη τησ βιομηχανύασ 

παραγωγόσ καλλυντικών και 

φαρμϊκων που διαθϋτουν ωσ 

ςυςτατικϊ αρωματικϊ και 

φαρμακευτικϊ φυτϊ 

 ανϊπτυξη τησ βιομηχανύασ τροφύμων 

προσ την κατεϑθυνςη τησ παραγωγόσ 

τροφύμων που διαθϋτουν ςτα 

ςυςτατικϊ τουσ αρωματικϊ φυτϊ. 

 ολοϋνα και εντονϐτερο ενδιαφϋρον 

των καταναλωτών για την υψηλό 

γαςτρονομύα ϐπου η χρόςη 

αρωματικών φυτών εύναι ευρϋωσ 

διαδεδομϋνη 

 ςτροφό των χημικών βιομηχανιών 

προσ την παραγωγό προώϐντων (πχ 

οικιακϊ εντομοκτϐνα) με τη χρόςη 

φυτικών πρώτων υλών. 

τουσ φυςικούσ πληθυςμούσ 

αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών  

 Κύνδυνοσ εξαφϊνιςησ ςπϊνιων φυτών 

 Προβληματικό αλυςύδα εφοδιαςμοϑ 

 Ανεπαρκεύσ ςυνθόκεσ αποθόκευςησ 

που επιδροϑν αρνητικϊ ςτην 

ποιϐτητα των προώϐντων 

 Εξαγωγικού περιοριςμού / 

απαγορεϑςεισ 

 Δϑςκολη ποιοτικό διαςφϊλιςη 

  Ευνοώκό τιμό φαρμϊκων / 

ςκευαςμϊτων διατροφόσ ό 

φροντύδασ τησ υγεύασ 
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τισ καλλιϋργειεσ ςε ορεινϋσ και πεδινϋσ 

περιοχϋσ: 

 Κυμαινϐμενη ποιϐτητα παραγωγόσ 

 Μη ςταθερό περιεκτικϐτητα ςε 

δραςτικό ουςύα 

 Ανεπαρκόσ περιεκτικϐτητα ςε 

δραςτικό ουςύα 

 Εποχικϐτητα ςτην παραγωγό που δεν 

καλϑπτει τη ςταθερό εποχιακό 

ζότηςη απϐ τη βιομηχανύα 

 Κύνδυνοσ απϐ φυςικϋσ καταςτροφϋσ / 

μειωμϋνεσ ςοδειϋσ 

 Κϐςτοσ πιςτοπούηςησ ποιϐτητασ 

 

 
τισ καλλιϋργειεσ αρωματικών και 

φαρμακευτικών φυτών ςε μονϊδεσ 

κλειςτού τύπου 

 Αυξημϋνο κϐςτοσ παραγωγόσ 

 Δυςμενϋσ ενεργειακϐ ιςοζϑγιο για την 

μονϊδα παραγωγόσ 

 ταθερό ποιϐτητα τελικών 

προώϐντων 

 Μικρϐτερη διακϑμανςη 

περιεκτικϐτητασ ςε δραςτικό ουςύα / 

αιθϋριο ϋλαιο 

 Φαμηλϐτερο κϐςτοσ για τον ϋλεγχο 

τησ ποιϐτητασ και τη διαςφϊλιςη τησ 

 Βελτιςτοποιημϋνεσ ςυνθόκεσ 

καλλιϋργειασ 

 Παραγωγό ανεξϊρτητα απϐ την 

εποχό ό τον καιρϐ 

 Αςφϊλεια απϐ φυςικϋσ καταςτροφϋσ 

 

 

3.2. τόχοι του Εθνικού τρατηγικού  χεδύου (Ε) 

Η ανϊπτυξη βιο-ζωνών καλλιϋργειασ για οριςμϋνα εύδη, μαζύ με ζώνεσ προςταςύασ 

αυτοφυοϑσ χλωρύδασ αποτελοϑν τη βϊςη για την προςταςύα και αξιοπούηςη τησ 

προςαρμοςτικϐτητασ των ειδών. Έτςι η ανϊπτυξη ενιαύου ηλεκτρονικοϑ υςτόματοσ  

Γεωγραφικών Πληροφοριών  για ϐλεσ τισ καλλιϋργειεσ ςυμπεριλαμβανομϋνων των 

αρωματικών και φαρμακευτικών και των αυτοφυών ειδών αποτελεύ επύκαιρο και 

ουςιαςτικϐ εργαλεύο για την προςταςύα τησ βιοποικιλϐτητασ και την βιωςιμϐτητα τησ 
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γεωργύασ.  όμερα ενιαύο ςϑςτημα και μητρώο καταγραφόσ των αυτοφυών ειδών ςε 

ςυνϊρτηςη με Γεωγραφικϐ ϑςτημα Πληροφοριών δεν υπϊρχει. Γι’ αυτϐ η παρουςύα 

ςημαντικών φυτικών ειδών παραμϋνει απροςδιϐριςτη και ςυχνϊ υπϐκειται ςε κύνδυνο 

εξαφϊνιςησ λϐγω περιβαλλοντικών καταςτροφών ό ανθρώπινων παρεμβϊςεων.  

 Θα πρϋπει να μελετηθοϑν βϊςει των εξελύξεων και των ςυνθηκών-προβλημϊτων  και 

να εφαρμοςτοϑν θεςμικϊ , μϋτρα γενικοϑ και ειδικοϑ χαρακτόρα, για την προςταςύα 

τησ αυτοφυοϑσ χλωρύδασ και κυρύωσ των πνευματικών δικαιωμϊτων που εγεύρονται 

απϐ παρϊνομη εκμετϊλλευςη (αρμοδιϐτητεσ ΤΠΑΑΣ, ΤΠΕΚΑ). 

3.2.1. Αξιοπούηςη και διατόρηςη ςυγκεκριμϋνων ειδών προτεραιότητασ  

Ο χλωριδικϐσ πλοϑτοσ τησ Ελλϊδασ μπορεύ να αξιοποιηθεύ με αυτϐν τον τρϐπο 

αειφορικϊ (δηλαδό να διαςφαλύζεται η ςυνϋχεια τησ παραγωγόσ αγαθών και 

προώϐντων απϐ το χλωριδικϐ πλοϑτο χωρύσ ωςτϐςο να μειώνεται η παραγωγικό του 

δυνατϐτητα λϐγω ελϊττωςησ των φυςικών αποθεμϊτων) και να μην εξαντλοϑνται τα 

φυςικϊ αποθϋματα με την αλϐγιςτη και απρογραμμϊτιςτη ςυλλογό απϐ τη φϑςη. 

ημαντικϐσ αριθμϐσ των ελληνικών φυτικών ειδών παρουςιϊζει πτητικϊ ςυςτατικϊ, 

τα οπούα κυρύωσ ανόκουν ςτην ομϊδα των τερπενύων και φαινολικών και εύναι 

υπεϑθυνα για τισ αρωματικϋσ τουσ ιδιϐτητεσ. Υυτικϊ γϋνη που αντιςτοιχοϑν ςτα 

Lamiaceae (Acinos, Calamintha, Origanum, Mentha, Satureja, Salvia, Teucrium, Sideritis, 

Thymus, κ. ϊ.), ςτα Asteraceae (Achillea, Artemisia, Helichrysum, Matricaria, κ. ϊ.), ςτα 

Umbelliferae (Athamanta, Carum, Foeniculum, Seseli, Tordylium, κ. ϊ.), αλλϊ και γϋνη ςε 

μικρϐτερεσ οικογϋνειεσ φυτών, παρουςιϊζουν ιδιαύτερο ενδιαφϋρον, τϐςο ερευνητικϐ 

ϐςο και ςτον τομϋα των εφαρμογών ό/και τησ αξιοπούηςησ. Όςον αφορϊ ςτισ 

βιολογικϋσ ιδιϐτητεσ τϐςο των Αρωματικών, ϐςο και των Υαρμακευτικών Υυτών, 

αυτϋσ οφεύλονται βϊςει τησ χρόςησ τουσ, κυρύωσ ςτα μη πτητικϊ ςυςτατικϊ (μη 

πτητικϊ τερπϋνια και φαινολικϊ παρϊγωγα). Όμωσ, ενώ τα αρωματικϊ εύδη εϑκολα 

ομαδοποιοϑνται εξαιτύασ των οργανοληπτικών τουσ ιδιοτότων, δε ςυμβαύνει το ύδιο με 

τα φαρμακευτικϊ εύδη. Βιοδραςτικού φυτικού μεταβολύτεσ με γνωςτϋσ δρϊςεισ ό 

ςημαντικϋσ μελλοντικϋσ προοπτικϋσ μπορεύ να υπϊρχουν «εν δυνϊμει» ςε 

οποιοδόποτε φυτικϐ εύδοσ, καθιςτώντασ το ϋτςι ενδιαφϋρον και δυνητικϊ 

αξιοποιόςιμο απϐ φαρμακευτικό ϊποψη. Ιδιαιτϋρωσ για τα ενδημικϊ εύδη τησ Ελλϊδασ 

(δεν υπϊρχουν πουθενϊ αλλοϑ ςτον πλανότη) εύναι αυτονϐητο ϐτι οι υπϊρχουςεσ ό οι 

μελλοντικϋσ φαρμακευτικϋσ τουσ ιδιϐτητεσ αποτελοϑν μοναδικϐ και αποκλειςτικϐ 

φυτογενετικϐ πϐρο τησ Ελλϊδασ, γι αυτϐ και πρϋπει κατ’ αρχϊσ να προςτατευτοϑν, και 

να καθοριςτεύ το νομοθετικϐ πλαύςιο τησ αξιοπούηςησ-εμπορύασ τουσ.  
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3.2.2. Επϋκταςη των καλλιεργειών ΑΥΥ, με ορθολογικό και βιώςιμο τρόπο και 

πρωταρχικό προςανατολιςμό το τελικό προώόν και τισ προδιαγραφϋσ των 

αγορών – Οριςμόσ ειδών προτεραιότητασ. 

Εύναι γεγονϐσ, ϐτι το μεγαλϑτερο μειονϋκτημα ςόμερα για τισ εξαγωγϋσ ΑΥΥ (που εύναι 

και η κϑρια οδϐσ απορρϐφηςησ των προώϐντων),  εύναι οι μικρϋσ εκτϊςεισ των 

καλλιεργειών ςτην Ελλϊδα, και ςυνεπώσ μικρϋσ και οι προςφερϐμενεσ ποςϐτητεσ ςτο 

διεθνϋσ εμπϐριο. Η επϋκταςη των καλλιεργειών, για να εύναι βιώςιμο το αποτϋλεςμα, 

πρϋπει να γύνει με ορθολογικϐ τρϐπο, και με εξαρχόσ προςανατολιςμϐ ςτισ αγορϋσ - τισ 

αντύςτοιχεσ βιομηχανύεσ και ςτα παραγϐμενα προώϐντα. Έτςι, μια ϋρευνα τησ 

ευρωπαώκόσ και διεθνοϑσ αγορϊσ, εύναι απαραύτητη και θα παρϋχει τα απαραύτητα 

χρόςιμα ςτοιχεύα ςτουσ υποψόφιουσ παραγωγοϑσ, μεταποιητϋσ, για: 

- εντοπιςμϐ των κϑριων παραγϐντων τησ ςυγκεκριμϋνησ αγορϊσ-βιομηχανικοϑ 

προώϐντοσ ανϊ εύδοσ και τομϋα. 

- αποτϑπωςη τησ δομόσ εμπορύασ των αντύςτοιχων πρώτων υλών ΑΥΥ, αλλϊ και 

των επιμϋρουσ ςυςτατικών. Επιμϋρουσ, καταγραφό των κανονιςμών και των 

απαιτόςεων ςε εθνικϐ και διεθνϋσ επύπεδο. 

- αναζότηςη τιμών για διαφορετικϊ προώϐντα και εύδη ΑΥΥ ςτο διεθνϋσ εμπϐριο, 

καθώσ για το ποιϊ απϐ αυτϊ τα εύδη εύναι υψηλόσ προςτιθϋμενησ αξύασ. 

- προςδιοριςμϐ, κατϊ το δυνατϐν, των μελλοντικών τϊςεων και αναγκών για εύδη 

ΑΥΥ και προώϐντα αυτών. 

Βϊςει των ανωτϋρω, ο 

παραγωγϐσ  πρϋπει να  

διερευνόςει αν οι δικϋσ 

του ςυνθόκεσ 

καλλιϋργειασ εύναι 

ευνοώκϋσ και για ποιϊ 

εύδη. 

Παρϊλληλα, πρϋπει να 

υπολογιςτεύ το κϐςτοσ 

για την παραγωγό τησ πρώτησ ϑλησ των ΑΥΥ, και κυρύωσ αν εύναι ανταγωνιςτικϊ για 

το διεθνϋσ εμπϐριο. Σο ύδιο ιςχϑει και για τα μεταποιημϋνα –ςυςκευαςμϋνα προώϐντα, 

αιθϋρια ϋλαια, εκχυλύςματα.  

Η καλλιϋργεια (ςυνθόκεσ καλλιϋργειασ, ποικιλύα – Πολλαπλαςιαςτικϐ Τλικϐ) και οι 

μετα-ςυλλεκτικού χειριςμού, πρϋπει να εναρμονιςτοϑν με τισ προδιαγραφϋσ των 
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αγορών για τα προώϐντα που θα παραχθοϑν (οργανοληπτικϊ χαρακτηριςτικϊ, χημικό 

ςϑςταςη /επύπεδα δραςτικών ςυςτατικών, καθαρϐτητα, πιςτοποιόςεισ κ.ϊ).  

3.2.2. 1. Οριςμόσ των ειδών ΑΥΥ προτεραιότητασ:  

ϑμφωνα με τουσ ςτϐχουσ τρατηγικοϑ χεδιαςμοϑ, θα πρϋπει να καθοριςτοϑν τα 

εύδη, ανϊλογα με τη ζότηςη-τϊςεισ των φυτικών ειδών ςτισ διεθνεύσ αγορϋσ, τα 

προώϐντα προςτιθϋμενησ αξύασ, και την ανταγωνιςτικϐτητα των ελληνικών, με κϑριο 

κριτόριο το ςυγκριτικϐ πλεονϋκτημα τησ χώρασ (επύςησ και με ςϑνδεςη με 

Περιφερειακοϑσ ςτϐχουσ και τη δυναμικό τοπικών  προώϐντων).  

Ωσ κφρια  είδη προτεραιότητασ προτείνονται: Ρίγανη (Origanum vulgare ssp hirtum), Τςάι 

του βουνοφ (Sideritis sp.), χαμομήλι (Matricaria chamomilla), μελιςςόχορτο (Melissa 

officinalis), Δίκταμο (Origanum dictamnus),  Φαςκόμηλο (Salvia fruticosa, Salvia officinalis), 

λεβάντα (Lavandula angustifolia, και Lavandin), είδη θυμαριοφ (Thymus sp.), Δενδρολίβανο 

(Rosmarinus officinalis), ςπαθόχορτο (Hypericum perforatum), λαδανιά (Cistus), είδη 

Satureja, Crithmum maritimum , Thymbra capitata(Θυμάρι νηςιών), Rosa canina 

(αγριοτριανταφυλλιά), λυγαριά (Vitex agnus castus), κ.ά. 

3.2.2. 2. Παραγωγό ποιοτικών, τυποποιημϋνων προώόντων υψηλόσ προςτιθϋμενησ 

αξύασ 

Σα Αρωματικϊ-Υαρμακευτικϊ αυτοφυό φυτικϊ εύδη μποροϑν να καλλιεργηθοϑν με 

τελικϐ ςτϐχο τη βϋλτιςτη παραγωγό προώϐντων υψηλόσ προςτιθϋμενησ αξύασ, ϐπωσ 

ξηρό δρϐγη, αιθϋρια ϋλαια υψηλόσ ποιϐτητασ, αρτϑματα, βρώςιμα προώϐντα. 

Για να εύναι επιτυχεύσ οι καλλιϋργειεσ ΑΥΥ μεγϊλησ κλύμακασ, πρϋπει τα παραγϐμενα 

φυτικϊ  προώϐντα να εύναι υψηλόσ ποιϐτητασ, με τισ μικρϐτερεσ δυνατϋσ ειςροϋσ. Για το 

λϐγο αυτϐ πρϋπει να διερευνηθοϑν οι αντύςτοιχοι τομεύσ, οι τϊςεισ και οι 

προδιαγραφϋσ ποιϐτητασ.  

3.2.2. 3. Οι κύριοι βιομηχανικού τομεύσ που χρηςιμοποιούν ΑΥΥ και προώόντα αυτών 

εύναι: 

 Σομϋασ αρτυμϊτων και μπαχαρικών - αφεψημϊτων 

Βαςικϋσ τϊςεισ ςτην αγορϊ των αρτυμϊτων  

- Αϑξηςη παγκοςμιοπούηςησ και εθνικών τροφύμων 

- Προτύμηςη ςε αρτϑματα και βϐτανα, ωσ φυςικϊ προώϐντα 

- Τγιεινϐσ τρϐποσ ζωόσ –υγιεινό διατροφό 

- Βιολογικϊ προώϐντα 
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Σα προώϐντα ΑΥΥ  ϋχουν ςημαντικϐ μερύδιο αγορϊσ ςε προπαραςκευαςμϋνα, 

ημι-ϋτοιμα τρϐφιμα (πύτςεσ, ςϊλτςεσ , χυμού, κλπ), βιολογικϊ τρϐφιμα και ποτϊ 

(βιολογικϊ αρτϑματα, βϐτανα, αφεψόματα) και μύγματα μπαχαρικών  

Σα παρακϊτω βϐτανα, που χρηςιμοποιοϑνται ςαν καρυκευματικϊ, εύναι μεταξϑ 

των πλϋον εμπορικών ςτην αγορϊ τησ Ε.Ε: Μαώντανϐσ, Ματζουρϊνα, Ρύγανη, 

Θυμϊρι, Δαφνϐφυλλα, Δενδρολύβανο, Βαςιλικϐσ, Μϋντα, Εςτραγκϐν, 

Υαςκϐμηλο 

 Υυτικϊ προώόντα υγιεινόσ διατροφόσ (βιολειτουργικϊ τρόφιμα) 

Τπϊρχει αυξανϐμενη ζότηςη για τϋτοιου εύδουσ προώϐντα. Προώϐντα ΑΥΥ 

χρηςιμοποιοϑνται ςε αυτϊ, και τισ περιςςϐτερεσ φορϋσ θεωροϑνται 

ςυμπληρώματα διατροφόσ. 

(http://ec.europa.eu/food/safety/labelling_nutrition/supplements_en). 

 Αρώματα και αρωματικϋσ ύλεσ 

Σα αιθϋρια ϋλαια χρηςιμοποιοϑνται ωσ αρώματα (βιομηχανύα τροφύμων-

ποτών, αρωμϊτων, καλλυντικών, φαρμϊκων ). Οριςμϋνα χρηςιμοποιοϑνται ωσ 

φυτοθεραπευτικϊ φϊρμακα και ςε εναλλακτικϋσ θεραπευτικϋσ μεθϐδουσ, 

ϐπωσ η αρωματοθεραπεύα. 

Σο 90% τησ παγκϐςμιασ παραγωγόσ χρηςιμοποιοϑνται ωσ αρωματικϋσ ϑλεσ 

(αρωμϊτων, τροφύμων, ποτών, καλλυντικών). Οι μεγαλϑτεροι καταναλωτϋσ 

εύναι: ΗΠΑ, Γερμανύα, Γαλλύα, Ηνωμϋνο Βαςύλειο και Ιαπωνύα. Για εύδη που 

ενδιαφϋρουν την Ελλϊδα, τα αιθϋρια ϋλαια των εςπεριδοειδών, ευκϊλυπτου, 

μϋντασ, λεβαντύνησ, δυϐςμου, ρύγανησ, φαςκϐμηλου, θυμαριοϑ (T. vulgaris), 

βαςιλικοϑ, ματζουρϊνασ, χαμομηλιοϑ, δαφνϐφυλλων, τριαντϊφυλλων και 

ϑςςωπου, εύναι μεταξϑ των παραγϐμενων ςε μεγϊλεσ ποςϐτητεσ παγκοςμύωσ. 

Οι τιμϋσ των αιθερύων ελαύων ποικύλλουν απϐ τα φθηνϊ - αιθϋρια ϋλαια  

εςπεριδοειδών ϋωσ τα πολϑ ακριβϊ (ροδϋλαιο).  

Για καλλιϋργειεσ Αρωματικών Υυτών, με προοριςμϐ την παραγωγό αιθερύων 

ελαύων, πρϋπει η καλλιϋργεια – ςυγκομιδό –επεξεργαςύα, να εύναι πλόρωσ 

μηχανοποιημϋνεσ, ώςτε να μποροϑν να ανταγωνιςτοϑν χώρεσ με μικρϐ κϐςτοσ 

παραγωγόσ.   

 Υαρμακευτικϊ προώόντα και φυτοθεραπευτικϊ 

Φρηςιμοποιοϑνται ενώςεισ παραγϐμενεσ απϐ φυτικϊ υλικϊ, ωσ πρώτεσ ϑλεσ  

για την παραγωγό ημιςυνθετικών φαρμϊκων. Περιςςϐτερο απϐ το 25% των 

παραγομϋνων  παγκοςμύωσ φαρμϊκων, προϋρχεται απϐ φυςικϋσ πηγϋσ.  

http://ec.europa.eu/food/safety/labelling_nutrition/supplements_en
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Σα φυτοθεραπευτικϊ προώϐντα εύναι φαρμακευτικϊ ςκευϊςματα με τη μορφό 

εκχυλιςμϊτων, αφεψημϊτων, βαμμϊτων κλπ, που προϋρχονται αποκλειςτικϊ 

απϐ φαρμακευτικϊ φυτϊ, με εφαρμογό κατϊλληλων διεργαςιών. ε ϐλεσ τισ 

περιπτώςεισ, εύναι τιτλοδοτημϋνα προώϐντα, γνωςτόσ ςϑςταςησ ωσ προσ τα 

δραςτικϊ ςυςτατικϊ που περιϋχουν. 

 Όςον αφορϊ ςτα προαναφερθϋντα γϋνη (βλ. Αξιοπούηςη και διατόρηςη 

ςυγκεκριμϋνων ειδών προτεραιϐτητασ) πρϋπει να τονιςτεύ ϐτι τα ακϐλουθα 

εύδη αποτελοϑν πρωτογενϋσ υλικϐ για φυτοθεραπευτικϊ φϊρμακα με βϊςη τισ 

μονογραφύεσ του Ευρωπαώκοϑ Οργανιςμοϑ Υαρμϊκων (www.ema.eu): 

Ypericum perforatum L., Origanum dictamnus  L., Salvia fruticosa Mill., Salvia 

officinalis L., Sideritis scardica Griseb.; Sideritis clandestine (Bory & Chaub.)  Hayek 

Sideritis raeseri Boiss & Heldr. , Sideritis syriaka L.; Thymus vulgaris L., Thymus zygis 

L. υνεπώσ ιδιαύτερη ϋμφαςη πρϋπει να δοθεύ ςτην καλλιϋργεια αυτών των 

ειδών με ςτϐχο την κϊλυψη των αναγκών τησ εγχώριασ και ευρωπαώκόσ 

φαρμακοβιομηχανύασ. 

Για την καλλιϋργεια – παραγωγό πρώτων υλών για χρόςη ςε φαρμακευτικϊ 

προώϐντα, αυτό γύνεται κυρύωσ  με ςυμβολαιακϐ τρϐπο, με φαρμακευτικϋσ 

εταιρεύεσ. Έτςι εξαςφαλύζεται η αξιϐπιςτη και ςταθερό απορρϐφηςη του 

προώϐντοσ, το οπούο πρϋπει να ϋχει ςταθερϊ χαρακτηριςτικϊ, ωσ προσ τα 

δραςτικϊ του ςυςτατικϊ,  και υπϐκειται ςε αυςτηροϑσ ελϋγχουσ ςε ϐλα τα 

ςτϊδια παραγωγόσ. Για το λϐγο αυτϐ, καλλιεργοϑνται ςυγκεκριμϋνεσ ποικιλύεσ, 

ό επιλεγμϋνο Πολλαπλαςιαςτικϐ Τλικϐ. To ύδιο ιςχϑει και για την παραγωγό 

πρώτων υλών για καλλυντικϊ.  

 Καλλυντικϊ  

Καλλυντικϊ προώϐντα και προώϐντα προςωπικόσ υγιεινόσ χρηςιμοποιοϑν 

μεγϊλη γκϊμα ςυςτατικών φυςικόσ προϋλευςησ: Λϊδια, κηρού, αιθϋρια ϋλαια, 

κϐμμεα, εκχυλύςματα, χρωςτικϋσ κλπ., χρηςιμοποιοϑνται για διϊφορεσ 

δρϊςεισ, ϐπωσ ενυδϊτωςη, αρωματιςμϐ, αντιοξειδωτικό δρϊςη κλπ. Μεταξϑ 

των ΑΥΥ που χρηςιμοποιοϑνται: δενδρολύβανο, μϋντα, τριαντϊφυλλο, αλϐη, 

καλϋντουλα, αιθϋρια ϋλαια εςπεριδοειδών κ.ϊ. 

 Υυτοπροςτατευτικϊ προώόντα 

Προώϐντα και εκχυλύςματα χρηςιμοποιοϑνται για τον ϋλεγχο εντϐμων, 

παθογϐνων, ζιζανύων κλπ. Οριςμϋνα γνωςτϊ φυτικϊ εκχυλύςματα 

προϋρχονται απϐ εύδη κωνοφϐρων, θυμϊρι, ευκϊλυπτο, δυϐςμο, ρύγανη κ.ϊ. 
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Για την επιλογό του καλλιεργοϑμενου εύδουσ ΑΥΥ, ο υποψόφιοσ παραγωγϐσ θα 

πρϋπει να γνωρύζει το τελικϐ προώϐν – αγορϊ, π.χ αν προορύζεται για αιθϋριο 

ϋλαιο, θα πρϋπει να εύναι γνωςτό η ποικιλύα – χημειϐτυποσ που καλλιεργεύ. 

Δηλαδό, αν η ρύγανη ϋχει τισ προδιαγραφϋσ για ποιοτικϐ ριγανϋλαιο (ποςοςτϐ 

καρβακρϐλησ), αν καλλιεργεύ λεβϊντα (περιεκτικϐτητα ςε λιναλοϐλη και οξικϐ 

λιναλϑλιο) ό λεβαντύνη (διαφορϋσ ςτη χημικό τουσ ςϑςταςη και την αντύςτοιχη 

αγορϊ). 

Αν πρϐκειται για προώϐν που προορύζεται για τη φαρμακευτικό βιομηχανύα, το 

ύδιο πρϋπει να εύναι γνωςτϋσ οι προδιαγραφϋσ, ϐπωσ καθορύζονται απϐ διεθνεύσ 

οργανιςμοϑσ (ISO κλπ), φαρμακοποιύεσ, ό απϐ εταιρεύεσ που ϋχουν δικϊ τουσ 

πρϐτυπα.  

Ειδικϊ για τα φαρμακευτικϊ και καλλυντικϊ προώϐντα, η ιχνηλαςιμϐτητα εύναι 

απολϑτωσ απαραύτητη. την Ε.Ε η ιχνηλαςιμϐτητα των πρώτων υλών, η 

τόρηςη αρχεύων και η ςυμμϐρφωςη με αρχϋσ τησ GAP (Good Agricultural 

Practice) και GMP (Good Manufacturing Practice), γύνονται ϐλο και πιο 

απαραύτητεσ και οι περιςςϐτερεσ εταιρεύεσ φαρμακευτικών προώϐντων και 

καλλυντικών το απαιτοϑν. Με αυτϐν τον τρϐπο διαςφαλύζεται η ποιϐτητα και 

αςφϊλεια. 

Η ςπουδαιϐτητα των GAP (Good Agricultural Practice) και GMP (Good 

Manufacturing Practice), προκϑπτει και απϐ το γεγονϐσ ϐτι οργανιςμού ϐπωσ, 

WHO, EMEA και EUROPAM, ϋχουν εκδώςει ςχετικοϑσ οδηγοϑσ.  

Για τα φαρμακευτικϊ και καλλυντικϊ προώϐντα η ποιϐτητα εύναι ςυνϊρτηςη 

πολλών παραμϋτρων: τησ χώρασ προϋλευςησ, του κλύματοσ, τησ επιμϋρουσ 

καλλιϋργειασ, τησ χημικόσ ςϑςταςησ των φυτών και τησ περιεκτικϐτητασ ςε 

ςυγκεκριμϋνα ςυςτατικϊ, καθώσ και η μϋθοδοσ εκχϑλιςησ που εφαρμϐζεται.  

Τπϊρχει ςχετικό νομοθεςύα ςτην Ε.Ε για τη παραγωγό και εμπορύα του 

πρωτογενοϑσ φυτικοϑ υλικοϑ που προορύζεται για βιομηχανικό χρόςη. 

Επιμϋρουσ, μπορεύ να υπϊρχουν κανονιςμού και απαιτόςεισ ςε εθνικϐ επύπεδο, 

ό απϐ τη βιομηχανύα.  

Ειδικϐτερα, για τισ φαρμακευτικϋσ χρόςεισ, υπϊρχει η ςχετικό ευρωπαώκό 

νομοθεςύα http://ec.europa.eu/health/human-use/herbal-medicines_en, καθώσ 

και η επιτροπό του Ευρωπαώκοϑ Οργανιςμοϑ Υαρμϊκων, Committee for Herbal 

Medicinal Products (HMPC), που εκδύδει ςχετικϋσ Μονογραφύεσ για 

παραδοςιακϊ φυτικϊ φαρμακευτικϊ προώϐντα.  
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Όλεσ οι διαδικαςύεσ για την παραγωγό φαρμακευτικών προώϐντων πρϋπει να 

ακολουθοϑν GMP, και ειδικϐτερα την Οδηγύα  91/356/EEC, και τισ ςχετικϋσ 

ανανεώςεισ.  

Παρομούωσ για τα καλλυντικϊ, υπϊρχει ςχετικό ευρωπαώκό νομοθεςύα και 

κανονιςμού (http://ec.europa.eu/growth/sectors/cosmetics/#top). 

Ο κανονιςμϐσ REACH επύςησ, που αφορϊ χημικϋσ ουςύεσ, ϋχει εφαρμογό ςε 

αρκετϊ ςυςτατικϊ των ΑΥΥ, ϐπωσ εκχυλύςματα και αιθϋρια ϋλαια. 

Επιπλϋον, κϊποιεσ εταιρεύεσ μπορεύ να ζητοϑν και επιπλϋον πιςτοποιόςεισ απϐ 

παραγωγοϑσ ό καλλιεργητϋσ, ϐπωσ πιςτοποιόςεισ ςχετικϊ με τη ςυλλογό 

αυτοφυών φυτών, και ςτην περύπτωςη των καλλιεργοϑμενων πιςτοπούηςη 

βιολογικόσ 

καλλιϋργειασ.   

Για την περύπτωςη 

καλλιεργοϑμενων 

φυτών ςε 

αναπτυςςϐμενεσ 

χώρεσ, απαιτοϑνται 

πιςτοποιόςεισ που 

δύνονται απϐ 

διϊφορουσ οργανιςμοϑσ ϐπωσ  Fair Trade Labeling Organization International 

(FLO), International Fair Trade Association και Social Accountability International 

(SAI).  

Τπϊρχουν επύςησ ςχετικϊ Πρϐτυπα Ποιϐτητασ ISO, για τα ΑΥΥ. Ειδικϐτερα, τα 

ISO 9001:2001 και ISO 9001:2008, για τη διαχεύριςη ποιϐτητασ, και αντύςτοιχα 

ISO, για επιμϋρουσ φυτϊ.  

Γενικϊ η ποιϐτητα εύναι ϋνα ςϑνολο χαρακτηριςτικών που πρϋπει να πληροϑν 

τα προώϐντα ΑΥΥ, ώςτε να ανταποκρύνονται ςτισ απαιτόςεισ τησ βιομηχανύασ – 

τελικών προώϐντων. 

Ειδικϐτερα για τα φαρμακευτικϊ προώϐντα, οι ϋλεγχοι ποιϐτητασ αφοροϑν ςτη 

ςυμμϐρφωςη του προώϐντοσ με γνωςτϊ πρϐτυπα  (ςυγκϋντρωςη ςε δραςτικϋσ 

ουςύεσ και ςχετικού ϋλεγχοι) κυρύωσ των φαρμακοποιών, που ιςχϑουν για τισ 

αντύςτοιχεσ δρϐγεσ.  

Για τα αρτϑματα, διενεργοϑνται ςχετικού ϋλεγχοι ςε ϐλο το φϊςμα παραγωγόσ, 

επεξεργαςύασ, ςυςκευαςύασ κλπ. χετικϋσ οδηγύεσ ϋχουν εκδοθεύ απϐ το Codex 
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Alimentarius – Code of Hygiene Practice for Spices and dried aromatic herbs, ενώ 

επύκειται αναμϐρφωςη των προτϑπων, και εύναι ςε εξϋλιξη οι ςχετικϋσ 

διαβουλεϑςεισ, μεταξϑ των οπούων και για τη ρύγανη, που ενδιαφϋρει ιδιαύτερα 

την Ελλϊδα.  

3.2.3. Προώθηςη εμπορύασ και εξαγωγών 

Βαςικϐ μϋλημα του οργανιςμοϑ Enterprise Greece, αρμϐδιου εθνικοϑ φορϋα 

εξωςτρϋφειασ, και ϊλλων εξαγωγικών φορϋων, εύναι η προςπϊθεια για την αϑξηςη 

των εξαγωγών και την προςϋλκυςη ξϋνων επενδϑςεων, που αποτελοϑν ςημαντικοϑσ 

παρϊγοντεσ για τη βιώςιμη ανϊπτυξη τησ χώρασ. 

Για το 2017, ο οργανιςμϐσ ϋχει επιλϋξει χώρεσ προτεραιϐτητασ ςτισ οπούεσ θα 

διοργανώςει ενεργητικϋσ δρϊςεισ προςϋλκυςησ επενδϑςεων (Β2Β, ςυμμετοχό ςε 

εκθϋςεισ, διοργϊνωςη ςυνεδρύων/ςυναντόςεων εργαςύασ και υλοπούηςη 

εξειδικευμϋνων δρϊςεων), μεταξϑ των ϊλλων και ςτουσ κλϊδουσ των νϋων 

τεχνολογιών, αγροδιατροφόσ, τεχνολογιών περιβϊλλοντοσ, εφοδιαςτικόσ αλυςύδασ, 

φαρμϊκων και ιατρικών υπηρεςιών. 

Επύςησ, ςχεδιϊζει ϋνα ολοκληρωμϋνο πρϐγραμμα προώθηςησ προώϐντων και 

υπηρεςιών υψηλόσ προςτιθϋμενησ αξύασ που περιλαμβϊνει την πρϐςκληςη 

αγοραςτών και ειςαγωγϋων απϐ ςημαντικϋσ αγορϋσ του εξωτερικοϑ, τη διοργϊνωςη 

επιχειρηματικών ςυναντόςεων (B2B), τη διοργϊνωςη επιχειρηματικών αποςτολών και 

τη διοργϊνωςη εκδηλώςεων ςε χώρεσ του εξωτερικοϑ για την προβολό ελληνικών 

προώϐντων, την πρϐςκληςη δημοςιογρϊφων και food bloggers για την προώθηςη τησ 

ελληνικόσ γαςτρονομύασ, τη διοργϊνωςη ελληνικών εβδομϊδων ςε επιλεγμϋνα super 

markets, τη διοργϊνωςη ςειρϊσ εκδηλώςεων με γευςιγνωςύεσ κ.λπ. 

Ο τομϋασ των ΑΥΥ απουςιϊζει απϐ τϋτοιεσ δραςτηριϐτητεσ, αφοϑ η οργϊνωςό του 

εύναι πολϑ χαλαρό και η παρουςύα του ςτην αγορϊ πολϑ μικρό. 

3.2.4. Προτεραιότητεσ για την επύτευξη των ςτόχων του Εθνικού τρατηγικού  

χεδύου 

3.2.4.1 .  Καταγραφό, ταξινόμηςη  και διατόρηςη των αυτοφυών ΑΥΥ τησ Ελλϊδασ  

 Καταγραφό   των αυτοφυών ΑΥΥ τησ Ελλϊδασ  

Η Ελλϊδα, ςε ςχϋςη με την ϋκταςό τησ, διαθϋτει ιδιαύτερα πλοϑςιουσ φυτογενετικοϑσ 

πϐρουσ και ϋναν εξαιρετικϊ υψηλϐ αριθμϐ διαφορετικών φυτικών ειδών (6.500 εύδη) 

απϐ τα οπούα περύπου το 20% εύναι με αρωματικό -φαρμακευτικό αξύα. Για την 

απϐκτηςη πολλαπλαςιαςτικοϑ υλικοϑ αυτοφυών ειδών απαραύτητη εύναι η 

πραγματοπούηςη βοτανικών ςυλλογών για ϐςα εύδη διατηροϑνται ςε υπϊρχουςεσ 
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ςυλλογϋσ ό δεν καλϑπτουν αντιπροςωπευτικοϑσ πληθυςμοϑσ. Η ςυγκϋντρωςη, 

αποδελτύωςη και μελϋτη τησ υπϊρχουςασ γνώςησ απϐ χλωριδικϊ ςυγγρϊμματα που 

αφοροϑν ςτην ελληνικό χλωρύδα εύναι απαραύτητη. Πιο ςυγκεκριμϋνα, για τον 

εντοπιςμϐ των φυτών ςτο φυςικϐ τουσ περιβϊλλον εύναι ςημαντικϋσ βαςικϋσ 

πληροφορύεσ που αφοροϑν ςτην/ςτουσ (α) μορφολογικό περιγραφό των 

διαφορετικών ειδών, (β) περιοχό εξϊπλωςόσ τουσ, (γ) διαφορετικοϑσ βιοτϐπουσ ϐπου 

φϑονται, υψομετρικϐ εϑροσ και υποςτρώματα ςτα οπούα απαντοϑν, (δ) περύοδο 

ανθοφορύασ και καρποφορύασ τουσ. Με βϊςη τα παραπϊνω, οργανώνονται 

ερευνητικϋσ αποςτολϋσ με τη ςυμμετοχό ειδικών επιςτημϐνων και τεχνικών, με ςκοπϐ 

τον εντοπιςμϐ των φυτών-ςτϐχων ςτο φυςικϐ περιβϊλλον και τη ςυλλογό ζωντανοϑ 

υλικοϑ απϐ αυτϊ με τη μορφό ςπερμϊτων, βολβών, μοςχευμϊτων ό και ολϐκληρων 

ζωντανών φυτικών ατϐμων.  

Η δημιουργύα μιασ Βϊςησ δεδομϋνων, που θα εύναι υπϐ την επύβλεψη του Τπουργεύου 

Αγροτικόσ Ανϊπτυξησ και Σροφύμων και η οπούα θα ςυγκεντρώςει ϐλο το υλικϐ απϐ τισ 

διϊςπαρτεσ μελϋτεσ που ϋχουν γύνει ϋωσ τώρα, εύναι απαραύτητη. 

 Σαξινόμηςη των αυτοφυών ΑΥΥ με ςτόχο τη δημιουργύα ελληνικών ποικιλιών 

ΑΥΥ για τα εύδη προτεραιότητασ ό ςυγκεκριμϋνων κλώνων (χημειοτύπων)  

Εύναι δϑςκολο, να διακρύνουμε τα εύδη οριςμϋνων γενών που καλλιεργοϑνται ό 

ςυλλϋγονται απϐ ϊγριουσ πληθυςμοϑσ. Φαρακτηριςτικϋσ περιπτώςεισ :  

 Sideritis L. Πολλϊ εύδη του γϋνουσ αυτοϑ (π.χ τςϊι του βουνοϑ) εύναι 

αυτοφυό ςτην Ελλϊδα. Επιπλϋον, πολλϊ εύδη περιλαμβϊνουν υποεύδη με 

περιοριςμϋνη εξϊπλωςη τα οπούα μπορεύ να ϋχουν ποιοτικϋσ και ποςοτικϋσ 

διαφορϋσ ςτα ςυςτατικϊ τουσ. Σο S.clandestine Hayek εύναι ενδημικϐ ςτη 

Νϐτια Ελλϊδα (Πελοπϐννηςο), το S. perfoliata εύναι αυτοφυϋσ ςτη Βϐρεια 

Ελλϊδα, το S. raeseri Boiss. & Heldr. και το S. scardica Grieseb φυτρώνουν 

ςτη Βϐρεια και Κεντρικό Ελλϊδα και τϋλοσ το S. euboea Herd. και S. syriaca 

L. ςυναντώνται, αποκλειςτικϊ, ςτην Εϑβοια και ςτην Κρότη.  

 Οriganum vulgare L. περιλαμβϊνει τρύα υποεύδη ςτην Ελλϊδα: το subsp. 

Hirtum (Link) Ietswaart, το subsp. viridulum (Martin-Donos) Nynan και το 

subsp. vulgare. Απϐ αυτϊ, μϐνο το υποεύδοσ hirtum θεωρεύται φυτϐ πλοϑςιο 

ςε αιθϋριο ϋλαιο, ενώ τα ϊλλα δϑο εύναι ςχετικϊ φτωχϊ.  Επιπλϋον, το 

Origanum onites L. εύναι ϋνα εύδοσ πλοϑςιο ςε αιθϋριο ϋλαιο, το οπούο 

μοιϊζει πολϑ με το αιθϋριο ϋλαιο του O. Vulgare subsp. hirtum. Σο O. Onites 

εύναι ϋνα εύδοσ που βρύςκεται ςε αφθονύα ςτα νηςιϊ του Αιγαύου και την 
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Ανατολικό Κρότη, ϐπου χρηςιμοποιεύται ωσ ρύγανη. Θα πρϋπει επύςησ να 

αναφερθεύ ϐτι το Thymbra capitata (Coridothymus capitatus )(L.) Reichenb. 

Fil. (θυμϊρι) και το Satureja thymbra L. (θροϑμπι) εύναι φυτϊ πλοϑςια ςε 

αιθϋριο ϋλαιο με υψηλό περιεκτικϐτητα ςε καρβακρϐλη και θα μποροϑςαν 

να ςυμπεριληφθοϑν ςτη ρύγανη που ςυλλϋγεται.  

 Μϋντα που ςυλλϋγεται απϐ ϊγριουσ πληθυςμοϑσ θα μποροϑςε να εύναι M. 

Aquatica L., M. arvensis L., M. longifolia, M. suaveolens Ehrh. pulegium, κ.ϊ. 

 Salvia ςτην Ελλϊδα περιλαμβϊνει μεταξϑ ϊλλων, το εμπορικϊ ςημαντικϐ S. 

οfficinalis L., S. sclarea L., τα οπούα εύναι αυτοφυό μϐνο ςτη Βϐρεια Ελλϊδα 

και το S. fruticosa Miller, το οπούο εύναι ενδημικϐ ςτην Κεντρικό και Νϐτια 

Ελλϊδα, ςτα νηςιϊ του Αιγαύου και ςτην Κρότη. Σο πιθανϐτερο εύναι ϐτι το 

ςϑνολο του φαςκϐμηλου που ςυλλϋγεται εύναι S. fruticosa, του 

επονομαζϐμενου Μεςογειακοϑ ό Ελληνικοϑ φαςκϐμηλου, το οπούο εύναι 

πολϑ πλοϑςιο ςε αιθϋριο ϋλαιο (μϋχρι 7% ο/β) με 1,8-κινεϐλη ωσ κϑριο 

ςυςτατικϐ (που φτϊνει το 60% του αιθερύου ελαύου). 

 Διατόρηςη ςε Σρϊπεζεσ Γενετικού Τλικού (Σ.Γ.Τ) ό Βοτανικούσ Κόπουσ (Β.Κ) 

Αρχικϊ μποροϑν να αξιοποιηθοϑν φυτογενετικού πϐροι που διατηροϑνται ςτισ 

Σρϊπεζεσ Γενετικοϑ Τλικοϑ, τουσ Βοτανικοϑσ Κόπουσ και τισ βοτανικϋσ ςυλλογϋσ ΑΥΥ 

ςτην Ελλϊδα, οι οπούοι ϋχουν πολϑτιμο γενετικϐ υλικϐ το οπούο μπορεύ να δοθεύ ςτα 

ερευνητικϊ και ακαδημαώκϊ ιδρϑματα για προγρϊμματα βελτιώςεων. 

Αξύζει να ςημειωθεύ ϐτι η καλλιϋργεια και βελτύωςη των αρωματικών και 

φαρμακευτικών ειδών που διατηροϑνται ςε ΣΓΤ, βοτανικϋσ ςυλλογϋσ  και Β.Κ, θα 

ςυμβϊλει καθοριςτικϊ και ςτην προςταςύα του περιβϊλλοντοσ και ςτον περιοριςμϐ 

τησ αλϐγιςτησ ςυλλογόσ απϐ τη φϑςη,  περιορύζοντασ ϋτςι τον κύνδυνο εξαφϊνιςησ 

πολλών αυτοφυών ειδών αρωματικών φαρμακευτικών φυτών.   

O Βαλκανικϐσ Βοτανικϐσ Κόποσ Κρουςςύων (ΒΒΚΚ) ), το Σμόμα Αρωματικών 

Υαρμακευτικών φυτών, και το ΕΠΑΑΑΕ, του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΣΡΑ αλλϊ και ϊλλοι φορεύσ 

ϐπωσ το ΜΑΙΦ, Πανεπιςτόμια  και οριςμϋνοι βοτανικού κόποι ςτην Ελλϊδα ςυλλϋγουν, 

διατηροϑν και αναπαρϊγουν εύδη τησ ελληνικόσ χλωρύδασ με αρωματικό, 

φαρμακευτικό, μελιςςοκομικό και καλλωπιςτικό χρόςη. Οριςμϋνοι απϐ τουσ 

παραπϊνω φορεύσ διαθϋτουν Πολλαπλαςιαςτικϐ Τλικϐ, ςε περιοριςμϋνεσ ποςϐτητεσ. 

Παρϊρτημα Δ  

Ιδιαύτερη ϋμφαςη πρϋπει να δοθεύ ςτη δημιουργύα ό λειτουργύα των Βοτανικών Κόπων 

και για τουριςτικό ανϊπτυξη ό/και εκπαιδευτικό χρόςη (επιςκϋψεισ ςχολεύων με ςτϐχο 

την ενημϋρωςη των μαθητών και μϋςω αυτών των γονιών τουσ για χρόςεισ των ΑΥΥ , 
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ώςτε να καταλόξουμε ςε αϑξηςη τησ χρόςησ των εκχυλιςμϊτων ΑΥΥ (τρϐποσ ζωόσ) 

και μερικό αντικατϊςταςη των αναψυκτικών απϐ αυτϊ).  

3.2.4.2.  Kαθοριςμόσ πλαιςύου για τη ςυλλογό, πιλοτικό παραγωγό και αειφόρο 

αξιοπούηςη τησ αυτοφυούσ ό/και ενδημικόσ χλωρύδασ τησ χώρασ - Σροποπούηςη 

νομοθεςύασ.  

 Εκπόνηςη μελϋτησ, ςϑμφωνα με ϐςα αναφϋρθηκαν παραπϊνω, για την ϊντληςη 

επύκαιρων και ςτοχευμϋνων  πληροφοριών, ςχετικϊ με την εμπορύα και τισ 

διεθνεύσ αγορϋσ  και τϊςεισ των ΑΥΥ. Ειδικϐτερα, ςτοιχεύα διεθνών αγορών ϐπωσ: 

εύδη ΑΥΥ που διακινοϑνται – ποικιλύεσ ό χημειϐτυποι, προώϐντα (ξηρό δρϐγη, 

αιθϋρια ϋλαια), ςυςκευαςύεσ, προδιαγραφϋσ, τιμϋσ, κ.ϊ.  

 Σροποπούηςη νομοθεςύασ και καθοριςμϐσ πλαιςύου για τη ςυλλογό, διατόρηςη, 

αειφϐρο αξιοπούηςη και ωφϋλεια απϐ την πρϐςβαςη ςτην ενδημικό χλωρύδα τησ 

χώρασ,  ϐπου θα ορύζονται οι προϒποθϋςεισ ςυλλογόσ γενετικοϑ υλικοϑ απϐ τη 

φϑςη και καλλιϋργειασ των ενδημικών φυτών, ώςτε να μην υπϊρχει κύνδυνοσ 

διϊβρωςησ των φυςικών πληθυςμών απϐ μεταφορϊ ειδών και γενετικοϑ υλικοϑ 

ςε απομακρυςμϋνα μϋρη με διαφορετικό βιοποικιλϐτητα. 

 Πρακτικϊ καλϐ εύναι να εφαρμοςθεύ και να ςυμπληρωθεύ ϐπου απαιτεύται η 

Εθνικό τρατηγικό τη Διατόρηςη τησ βιοποικιλϐτητασ που όδη υφύςταται 

(Τπουργεύο Περιβϊλλοντοσ Ενϋργειασ και Κλιματικόσ Αλλαγόσ) ςε ςυνεργαςύα με το 

ΤπΑΑΣ.  

 Ενύςχυςη δρϊςεων ςυλλογόσ, καταγραφόσ-προςταςύασ-διατόρηςησ-τεκμηρύωςησ 

και χαρακτηριςμοϑ των αυτοφυών ΑΥΥ (Σρϊπεζεσ Γενετικοϑ Τλικοϑ, βοτανικϋσ 

ςυλλογϋσ και Κόποι). Αξιοπούηςη ϐλου του δημοςιευμϋνου ϋργου ςχετικϊ με την 

καταγραφό ΑΥΥ, ςε διϊφορεσ περιοχϋσ τησ Ελλϊδασ.  

 Παραγωγό πιςτοποιημϋνου Πολλαπλαςιαςτικού υλικού και Δημιουργύα Ελληνικών 

ποικιλιών  

Εύναι αναγκαύα η δημιουργύα ελληνικών ποικιλιών για τα εύδη προτεραιϐτητασ με 

μεγϊλη ζότηςη και κυρύωσ την ελληνικό ρύγανη (Origanum vulgare ssp hirtum), 

χαμομόλι (Matricaria recutita), φαςκϐμηλο (Salvia fruticosa και Salvia officinalis), το 

Σςϊι του βουνοϑ (Sideritis sp.), αλλϊ και για ϊλλα εύδη, εφϐςον κριθεύ 

προτεραιϐτητα και υπϊρχουν οι προϒποθϋςεισ: ερευνητικϐ δυναμικϐ, πϐροι, 

ανϊλογη ζότηςη ςτην αγορϊ κλπ.  Αυτϐ θα ςυμβϊλλει τελικϊ ςε πιςτοποιημϋνο 

Πολλαπλαςιαςτικϐ Τλικϐ (Π.Τ) των αντύςτοιχων ειδών, και θα περιορύςει τισ 

αθρϐεσ ειςαγωγϋσ ξϋνου Π.Τ., αλλϊ και την ανϊμιξη ειδών και χημειοτϑπων, ςτα 
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φυτώρια.  Η εργαςύα τησ δημιουργύασ ποικιλιών,  ωσ γνωςτϐν εύναι μακρϊ, και όδη 

ϋχει προχωρόςει ςτον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΣΡΑ (Ινςτιτοϑτο Γενετικόσ Βελτύωςησ και 

Υυτογενετικών Πϐρων / Σμόμα Αρωματικών και Υαρμακευτικών Υυτών) για τα 

παραπϊνω εύδη.  Σο επϐμενο ςτϊδιο τησ δημιουργύασ ποικιλιών εύναι η εγγραφό 

τουσ ςτον Εθνικϐ Κατϊλογο ποικιλιών Αρωματικών Υαρμακευτικών φυτών και ςτη 

ςυνϋχεια η Πιςτοπούηςη  του Π.Τ.  

Επιπλϋον, μετϊ απϐ ςχετικό ϋρευνα, μποροϑν να υποβληθοϑν φϊκελοι με 

αιτόματα προςταςύασ ποικιλιών ςτο CPVO,  για οριςμϋνα εύδη προτεραιϐτητασ 

ΑΥΥ και να προςτατευθοϑν κλώνοι (χημειϐτυποι) που προϋρχονται απϐ αγενό 

αναπαραγωγό και διατηροϑνται ωσ μητρικϊ φυτϊ ςε εγκεκριμϋνα φυτώρια. 

 Ενύςχυςη τησ ϋρευνασ για 

τα εύδη προτεραιϐτητασ ςε 

ϐλουσ τουσ τομεύσ 

(πρωτογενόσ παραγωγό, 

μεταπούηςη-καινοτϐμα 

προώϐντα).  

 Εκπαύδευςη-επιμόρφωςη, 

ςε ϐλεσ τισ Περιφϋρειεσ, με 

εκπαιδευτικϐ πρϐγραμμα εκπαύδευςησ εκπαιδευτών και ςτη ςυνϋχεια 

ωφελοϑμενων, το οπούο μπορεύ να εκπονηθεύ απϐ κοινοϑ απϐ τον ΕΛΓΟ-

ΔΗΜΗΣΡΑ, ΑΕΙ, ΣΕΙ, Ενώςεισ Παραγωγών, ϑνδεςμο Βιομηχϊνων, κ.ϊ. 

Κρύνεται απαραύτητη και αναγκαύα η κατϊρτιςη- ενημϋρωςη των παραγωγών για 

τισ πρακτικϋσ που εφαρμϐζονται ώςτε να ενιςχυθεύ η ποιϐτητα και ποςϐτητα των 

προώϐντων.  Ακϐμη η κατϊρτιςη ςε θϋματα βιολογικόσ γεωργύασ εύναι απαραύτητη 

για ενύςχυςη τησ πιςτοποιημϋνησ παραγωγόσ.  

 Δημιουργύα πειραματικών φυτειών  

Προτεύνεται η εφαρμογό πιλοτικών προγραμμϊτων καλλιϋργειασ επιλεγμϋνων 

φυτικών ειδών. Απαραύτητη προϒπϐθεςη για αυτϐ εύναι η μαζικό αναπαραγωγό 

των ειδών η οπούα μπορεύ να γύνει απϐ φυτωριακοϑσ ούκουσ προκειμϋνου να 

παραχθεύ ο απαιτοϑμενοσ αριθμϐσ φυτών. τη ςυνϋχεια η καλλιϋργεια μπορεύ να 

πραγματοποιηθεύ ςε δϑο ςτϊδια. Αρχικϊ να μελετηθεύ η ανϊπτυξη των φυτών ςε 

πειραματικοϑσ αγροϑσ και ςε επϐμενη φϊςη να εφαρμοςτοϑν τα αποτελϋςματα 

τησ παραπϊνω ϋρευνασ ςε μεγϊλουσ πιλοτικοϑσ αγροϑσ ςτην περιοχό προϋλευςησ 

του κϊθε εύδουσ. Οι πληροφορύεσ θα αφοροϑν την πυκνϐτητα φϑτευςησ, ειδικϊ 
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χαρακτηριςτικϊ των καλλιεργειών, ϐπωσ ανϊγκεσ ςε θρϋψη και ϊρδευςη, 

ευαιςθηςύα ςε εχθροϑσ/αςθϋνειεσ, ςυςχετύςεισ εδαφολογικών και κλιματικών 

παραμϋτρων με ποςοτικϊ ό και ποιοτικϊ χαρακτηριςτικϊ καθώσ και βαςικϊ 

οικονομικϊ ςτοιχεύα κϊθε καλλιϋργειασ.  

Μϋςω τησ μελϋτησ αυτόσ θα εξαχθοϑν πρακτικϋσ οδηγύεσ παραγωγόσ και εμπορύασ, 

για τα υπϐ μελϋτη φυτϊ, που θα διευκολϑνουν την ενημϋρωςη και κατϊρτιςη ϐςων 

ενδιαφϋρονται να αςχοληθοϑν και να επενδϑςουν ςε αυτϐ το εύδοσ τησ 

καλλιϋργειασ. 

 Παραγωγό πιςτοποιημϋνου αγενούσ πολλαπλαςιαςτικού υλικού  

Σελικϐσ ςτϐχοσ εύναι η ανϊπτυξη πρωτοκϐλλων αναπαραγωγόσ και η διατόρηςη 

επιλεγμϋνων μητρικών φυτικών ειδών προτεραιϐτητασ ςε εγκεκριμϋνα φυτώρια 

τα οπούα θα ςυμβϊλλουν ςε μια πιο ολοκληρωμϋνη καλλιϋργεια των επιλεγμϋνων 

φυτικών ειδών. 

Η εφαρμοςμϋνη ϋρευνα, ςυνεπώσ, θα επικεντρώνεται ςε επύπεδο επιλογόσ 

κατϊλληλων βιοτϑπων, ανϊπτυξησ πρωτοκϐλλων αναπαραγωγόσ και καλλιϋργειασ 

και ϐλη αυτό η τεχνογνωςύα θα μεταφϋρεται ςτουσ παραγωγοϑσ.  

3.2.5. Κατευθυντόριεσ γραμμϋσ για την επύτευξη των ςτόχων του Εθνικού 

τρατηγικού  χεδύου  

3.2.5.1. Βαςικϋσ αρχϋσ τησ Διαχεύριςησ Έργου-Project  

Η Νϋα Αγροτικό Αναπτυξιακό Πολιτικό θα πρϋπει να διϋπεται απϐ τισ βαςικϋσ αρχϋσ 

διαχεύριςησ ϋργων. Μπορεύ και πρϋπει να θεωρηθεύ ωσ ϋνα Έργο (Project) με 

ςυγκεκριμϋνεσ φϊςεισ το τϋλοσ των οπούων θα οριοθετεύ και τη ςυνϋχιςη, την αλλαγό 

κατεϑθυνςησ ό και την λόξη των προτεινϐμενων πρακτικών ανϊλογα με τα 

αποτελϋςματα ϐπωσ αυτϊ θα προκϑπτουν απϐ τουσ δεύκτεσ αξιολϐγηςησ. Οι δεύκτεσ 

αξιολϐγηςησ θα ςτηρύζονται ςε μετρόςιμουσ-«ϋξυπνουσ» (SMART) ςτϐχουσ που θα 

πρϋπει να τεθοϑν για κϊθε φϊςη.  

Για τη λειτουργύα αυτοϑ του Project κρύνεται αναγκαύα η δημιουργύα ςε  κεντρικϐ 

επύπεδο, ενϐσ Κεντρικοϑ Γραφεύου Διούκηςησ Έργου (Project Management Office) το 

οπούο θα οργανώνει και θα παρακολουθεύ την υλοπούηςη τησ Νϋασ Αναπτυξιακόσ 

Αγροτικόσ Πολιτικόσ ΑΥΥ και θα αποτελεύται απϐ ϋνα μικρϐ και ευϋλικτο ςχόμα 

επιςτημϐνων διαφϐρων ειδικοτότων. ε κϊθε Περιφϋρεια και υπο-περιοχό, η οπούα 

μπορεύ να οριοθετηθεύ, θα λειτουργοϑν επύςησ Γραφεύα Διούκηςησ υπο-ϋργου Τπο-

περιοχόσ, τα οπούα επύςησ θα αποτελοϑνται απϐ μύα ομϊδα επιςτημϐνων των 

απαραύτητων ειδικοτότων που θα δύνουν κατευθϑνςεισ ςε ϐλα τα επύπεδα υλοπούηςησ 
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και ελϋγχου του κϊθε υπο-ϋργου και θα ϋχουν ϊμεςη ςυνεργαςύα και θα αναφϋρονται 

ςτο Κεντρικϐ Γραφεύο Διούκηςησ Έργου. 

Εύναι ςημαντικϐ να ειπωθεύ ϐτι οι υπεϑθυνοι Διαχειριςτϋσ του Έργου και των 

Τποϋργων θα πρϋπει να εύναι επιςτόμονεσ με εμπειρύα ςτη διούκηςη ϋργων και να εύναι 

πιςτοποιημϋνοι ωσ προσ την ικανϐτητϊ τουσ να διαχειρύζονται ϋργα. 

3.2.5. 2. Βαςικϋσ αρχϋσ του «Επιχειρεύν»  

ϑμφωνα με τισ τϊςεισ τησ αγορϊσ και τησ ζότηςησ που υφύςταται τϐςο ςε τοπικϐ, 

εθνικϐ και διεθνϋσ επύπεδο θα πρϋπει να χρηςιμοποιηθοϑν εκεύνα τα «εργαλεύα» του 

Μϊρκετινγκ, των οικονομιών κλύμακασ και ϐχι μϐνο τα οπούα θα οδηγόςουν ςτην 

καλλιϋργεια φυτικών ειδών ΑΥΥ που θα καλϑπτουν τισ ανϊγκεσ πρώτα τησ τοπικόσ 

αγορϊσ, ςε δεϑτερο επύπεδο τησ Ελλϊδασ και ςε ϋνα τρύτο αλλϊ ϊμεςο επύπεδο τισ 

ανϊγκεσ τησ παγκϐςμιασ αγορϊσ. Η Ελλϊδα πρϋπει να ςτοχεϑςει ςτισ εξαγωγϋσ. Έχει 

αποδειχθεύ ϐτι ςοβαρϋσ προςπϊθειεσ παραγωγών ςε ατομικϐ ό/και ςε ςυλλογικϐ 

επύπεδο καλϊ οργανωμϋνων και ςτοχευμϋνων δρϊςεων  οδόγηςαν ςε επιτυχό 

αποτελϋςματα. 

Σϋλοσ, η δημιουργύα μονϊδων παραγωγόσ του δευτερογενό τομϋα δηλαδό μονϊδων 

μεταπούηςησ των πρωτογενών προώϐντων θα δώςει τη δυνατϐτητα ανϊπτυξησ και 

δημιουργύασ νϋων καινοτϐμων πιςτοποιημϋνων, ανταγωνιςτικών προώϐντων.  

Όλα τα προαναφερϐμενα θα καταςτοϑν εφικτϊ μϐνο μϋςα απϐ τη δημιουργύα 

ομϊδων-ςυνεταιριςμών με ςαφό επιχειρηματικό δομό ϐπου οι ρϐλοι των υπευθϑνων 

θα εύναι απϐλυτα διαχωριςμϋνοι. Θα υφύςταται δηλαδό ομϊδα διούκηςησ του 

ςυνεταιριςμοϑ, η οπούα θα αςχολεύται με το επιχειρηματικϐ κομμϊτι τησ παραγωγόσ, 

μεταπούηςησ, προώθηςησ 

και διακύνηςησ των 

προώϐντων. Σα ςτελϋχη 

αυτόσ τησ ομϊδασ θα 

πρϋπει να εύναι ϊτομα τα 

οπούα θα εύναι αντύςτοιχων 

ειδικοτότων.  

Απαραύτητη προϒπϐθεςη 

για την υλοπούηςη των 

προαναφερϐμενων 

προτϊςεων εύναι οι όδη υπϊρχοντεσ αλλϊ και οι δυνητικού παραγωγού πριν την ϋναρξη 

του προτεινϐμενου Έργου να εκπαιδευτοϑν ςε θϋματα διούκηςησ επιχειρόςεων και 
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επιχειρηματικϐτητασ ώςτε να μποροϑν να παρακολουθοϑν την ϐλη διαδικαςύα απϐ 

την παραγωγό ενϐσ προώϐντοσ μϋχρι τη μεταφορϊ αυτοϑ ςτουσ καταναλωτϋσ και να 

μποροϑν να αποδεχτοϑν τισ κατευθϑνςεισ που θα τουσ δύνονται απϐ τουσ υπεϑθυνουσ 

διούκηςησ-διαχεύριςησ. 

 3.2.5. 3. Βαςικϋσ αρχϋσ τησ Προςταςύασ τησ Βιοποικιλότητασ  

Η χλωρύδα εύναι ϋνασ παγκϐςμιοσ πϐροσ η εκμετϊλλευςη του οπούου απαιτεύ ςϑνεςη 

και προςοχό. Σα φυτϊ και τα φυτικϊ προώϐντα χρηςιμοποιοϑνται παγκοςμύωσ απϐ τισ 

ανθρώπινεσ κοινωνύεσ για ευρεύα ποικιλύα πρακτικών και εμπορικών χρόςεων. Η 

αυξανϐμενη ζότηςη παγκοςμύωσ πλεύςτων ειδών χλωρύδασ απϐ ϋναν ολοϋνα 

αυξανϐμενο ανθρώπινο πληθυςμϐ, με την αυξανϐμενη υποβϊθμιςη και καταςτροφό 

των βιοτϐπων, απειλεύ πολλϊ φυτικϊ εύδη με εξαφϊνιςη ό μεύωςη των πληθυςμών 

τουσ ςε επύπεδα ςτα οπούα αυτϊ δεν δϑνανται να μασ παρϋχουν πλϋον αυτϋσ τισ 

χρόςεισ.  

Η ρϑθμιςη του διεθνοϑσ εμπορύου φυτών αποτελεύ μια ςημαντικό ςυμβολό ςτην 

κατεϑθυνςη τησ προςταςύασ των εμπορικϊ εκμεταλλευϐμενων ειδών, ιδιαύτερα 

εκεύνων που ςτην παροϑςα χρονικό ςτιγμό αντιμετωπύζουν απειλό εξαφϊνιςόσ τουσ 

απϐ τη φϑςη. Η προςταςύα μπορεύ να γύνει μϋςα απϐ διαδικαςύεσ επιτϐπιασ 

διατόρηςησ (in situ) των ειδών ςτουσ βιοτϐπουσ τουσ ό εκτϐσ τϐπου (ex situ) 

διατόρηςη ςε χώρουσ ϐπωσ οι Βοτανικού Κόποι. Οι τελευταύοι ϋχουν τερϊςτια 

δυνατϐτητα να επηρεϊςουν τη μελλοντικό ανϊπτυξη του εμπορύου φυτών και να 

ενθαρρϑνουν τη χρόςη των αυτοφυών ειδών ωσ αειφϐρου πϐρου αρκεύ το ΤΠΑΑΣ να 

δημιουργόςει τισ προϒποθϋςεισ θεςμοθϋτηςησ των ελεγχϐμενων απϐ αυτϐ Β.Κ. 

ϑμφωνα με τα αποτελϋςματα τησ εφαρμοςμϋνησ ϋρευνασ που διεξϊγεται τϐςο ςε 

εθνικϐ ϐςο και διεθνϋσ επύπεδο και τα ςτοιχεύα διαφϐρων φορϋων ωσ προσ τη ζότηςη 

αγροτικών προώϐντων, ειςαγωγϋσ και εξαγωγϋσ αυτών, προτεύνεται η δημιουργύα ενϐσ 

ηλεκτρονικοϑ χϊρτη που να ορύζει τα εύδη των καλλιεργειών ςε τοπικϐ επύπεδο 

λαμβϊνοντασ υπϐψη τον τοπικϐ χαρακτόρα κϊθε υπο-περιοχόσ. Η αξιοπούηςη των 

αυτοφυών φυτικών ειδών τησ κϊθε περιοχόσ καθώσ και παραδοςιακών ποικιλιών 

παρουςιϊζει ςυγκριτικϐ πλεονϋκτημα ϋναντι ϊλλων καλλιεργειών και οδηγεύ 

ταυτϐχρονα και ςτην προςταςύα των φυτογενετικών πϐρων. 

3.2.5. 4. Βαςικϋσ αρχϋσ τησ «Πρϊςινησ Ανϊπτυξησ» 

Λαμβϊνοντασ υπϐψη τισ δυνϊμεισ, αδυναμύεσ, ευκαιρύεσ και απειλϋσ που υφύςτανται ςε 

επύπεδο φυτικόσ παραγωγόσ καθώσ και τον πλοϑτο και τη μοναδικϐτητα τησ 

Ελληνικόσ Φλωρύδασ αλλϊ και των Ελληνικών ΑΥΥ μπορεύ να προταθεύ μύα Αγροτικό 
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Αναπτυξιακό Πολιτικό, η οπούα θα βαςύζεται ςτη λογικό τησ «Πρϊςινησ» Ανϊπτυξησ - 

«Πρϊςινησ» Υυτικόσ Παραγωγόσ - «Πρϊςινησ» Επιχειρηματικϐτητασ και ςτην 

προςταςύα και διατόρηςη των φυτογενετικών πϐρων με ταυτϐχρονη χρόςη ϐλων 

εκεύνων των μϋςων που υφύςτανται ςε επύπεδο μεθϐδων παραγωγόσ και εργαλεύων 

παραγωγόσ φιλικών προσ το περιβϊλλον.  

Οι κλιματικϋσ αλλαγϋσ και ο ρυθμϐσ απώλειασ τησ βιοποικιλϐτητασ εύναι δϑο 

ςημαντικϊ ζητόματα που θα πρϋπει να αντιμετωπιςθοϑν με ςοβαρϐ και υπεϑθυνο 

τρϐπο μιασ και μποροϑν να καθορύςουν την νϋα ςτρατηγικό που πρϋπει να 

ακολουθόςει η χώρα μασ ωσ προσ τα φυτικϊ εύδη που πρϋπει να καλλιεργόςει και να 

παρϊγει καθώσ και τισ ορθϋσ πρακτικϋσ που πρϋπει να εφαρμοςτοϑν προσ αυτόν την 

κατεϑθυνςη. 

Η εναλλακτικό και καινοτϐμα αντιμετώπιςη τησ φυτικόσ παραγωγόσ εύναι 

επιβεβλημϋνη και η παραγωγό προώϐντων «Ελληνικόσ» Σαυτϐτητασ με χρόςη μεθϐδων 

φιλικών προσ το περιβϊλλον που θα τα διαφοροποιεύ απϐ αυτϊ των ϊλλων χωρών θα 

πρϋπει να αποτελεύ το ϐραμα τησ νϋασ πολιτικόσ. 

3.2.5. 5. Βαςικϋσ αρχϋσ Διαχωριςμού Καλλιεργειών ανϊλογα με τισ απαιτόςεισ τουσ  

Κϊθε φυτικϐ εύδοσ δεν ϋχει τισ ύδιεσ απαιτόςεισ ςε καλλιεργόςιμη ϋκταςη για την 

επύτευξη τησ επιθυμητόσ προςϐδου οϑτε τισ ύδιεσ απαιτόςεισ ςε εδαφοκλιματικϋσ 

ςυνθόκεσ καθώσ και ειςροϋσ (λιπϊςματα, νερϐ, εργαςύα κ.ϊ.). Κρύνεται αναγκαύοσ ο 

διαχωριςμϐσ των καλλιεργειών ανϊ υπο-περιοχό δρϊςησ και η πιθανό υποςτόριξη 

αυτών με βϊςη τισ απαιτόςεισ τουσ. 

Επιπλϋον ςτϐχοσ θα πρϋπει να εύναι ο διαχωριςμϐσ τησ κϊθε υπο-περιοχόσ ςε ζώνεσ 

καλλιϋργειασ ειδών ώςτε να επιτευχθεύ η μεύωςη του κϐςτουσ παραγωγόσ. Αυτϐ θα 

εύναι εφικτϐ με τη δημιουργύα ομϊδων παραγωγών που ανϊ περιοχό θα καλλιεργοϑν 

τα ύδια εύδη. Ο κϊθε παραγωγϐσ, ανϊλογα με τη θϋςη των ιδιϐκτητων ό 

ενοικιαζϐμενων χωραφιών θα μπορεύ να ανόκει ςε μύα ό και περιςςϐτερεσ ομϊδεσ 

ανϊλογα με τη ζώνη παραγωγόσ.  

Η παρακολοϑθηςη τησ κϊθε ζώνησ καλλιϋργειασ θα μπορεύ να γύνεται μϋςω ενϐσ 

ηλεκτρονικοϑ περιβϊλλοντοσ -Γεωγραφικοϑ υςτόματοσ Πληροφοριών.  

Για να καταςτεύ δυνατό η ϊμεςη εφαρμογό του ςτρατηγικοϑ ςχεδύου θα πρϋπει οι 

υπϊρχοντεσ αλλϊ και οι δυνητικού παραγωγού να εκπαιδευτοϑν κατϊλληλα ςε θϋματα 

καλλιϋργειασ των ειδών που προτεύνονται, πριν την εγκατϊςταςη αυτών, για να εύναι 

εφικτό η ϊμεςη και αποτελεςματικό εναςχϐληςό τουσ με την παραγωγικό διαδικαςύα.  

3.2.5. 6. Εκπαύδευςη –ευαιςθητοπούηςη παραγωγών και καταναλωτών 
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Για να καταςτεύ δυνατό η ϊμεςη εφαρμογό του ςτρατηγικοϑ ςχεδύου θα πρϋπει οι 

υπϊρχοντεσ αλλϊ και οι δυνητικού παραγωγού να εκπαιδευτοϑν κατϊλληλα ςε θϋματα 

καλλιϋργειασ των ειδών που προτεύνονται, πριν την εγκατϊςταςη αυτών, για να εύναι 

εφικτό η ϊμεςη και αποτελεςματικό εναςχϐληςό τουσ με την παραγωγικό διαδικαςύα. 

ϑμφωνα με την εμπειρύα απϐ προγρϊμματα τα οπούα όδη υλοποιοϑνται απϐ 

διϊφορουσ φορεύσ (ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΣΡΑ, Δια Βύου Μϊθηςη ΑΠΘ, ΕΚΠΑ, Α-ΣΕΙ κλπ) πιλοτικϊ 

(Πρϐγραμμα «ςχολεύα αγροϑ για τα ΑΥΥ») προτεύνεται η κατϊρτιςη ολοκληρωμϋνου 

εκπαιδευτικοϑ ςχεδύου που να απευθϑνεται ςε εκπαιδευτϋσ γεωτεχνικών ό/και 

παραγωγών με ςυνεργαςύα τησ Γενικόσ Διεϑθυνςησ Αγροτικόσ Έρευνασ και τησ Γενικόσ 

Διεϑθυνςησ Αγροτικόσ Εκπαύδευςησ του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΣΡΑ.  

Επιπλϋον θεωρεύται αναγκαύα προϒπϐθεςη η εκπαύδευςη/ευαιςθητοπούηςη του 

καταναλωτικοϑ κοινοϑ ςε θϋματα προςταςύασ του περιβϊλλοντοσ ώςτε να καταςτοϑν 

ϋτοιμοι να δεχθοϑν τα νϋα εναλλακτικϊ προώϐντα. 
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4.  Ενύςχυςη τησ ανταγωνιςτικότητασ 

 4.1. Απλούςτευςη των διοικητικών διαδικαςιών  - Αδειοδότηςη  

Η αδειοδϐτηςη μιασ επιχεύρηςησ που αςχολεύται με Αρωματικϊ και Υαρμακευτικϊ 

Υυτϊ, ανϊλογα αν κϊνει μϐνο καλλιϋργεια ό επεξεργαςύα ό μεταπούηςη, εύτε φτϊνει ωσ 

το τελικϐ προώϐν, δηλαδό ςυςκευϊζει και πουλϊει, απαιτεύ κϊποιεσ προϒποθϋςεισ.  

Οι Τπηρεςύεσ του Τπουργεύου Αγροτικόσ Ανϊπτυξησ και Σροφύμων μποροϑν να 

ςυμβϊλλουν ςτην απλοπούηςη τησ αδειοδϐτηςησ, δύνοντασ πληροφορύεσ ςτον 

ενδιαφερϐμενο που ςκοπεϑει να ξεκινόςει μια τϋτοια επιχεύρηςη ,ςχετικϊ με τισ 

προϒποθϋςεισ που απαιτοϑνται προκειμϋνου να πϊρει την ϊδεια, ώςτε να 

προμηθευτεύ τα φυτϊ , να καλλιεργόςει,  να κϊνει την επεξεργαςύα και να φτϊςει ςτο 

ςημεύο τησ παραγωγικόσ διαδικαςύασ που επιθυμεύ.  

Αρκετϊ απαιτητικό εύναι η ϊδεια του ςυςκευαςτηρύου για την οπούα εύναι ςχεδϐν 

απαραύτητο να ϋχει κϊποιοσ πιςτοπούηςη ςϑμφωνα με το ISO 22000, με βϊςη το οπούο 

μπορεύ να διαθϋςει ςτην αγορϊ ϋνα προώϐν ςυςκευαςμϋνο με ϐ,τι απαιτεύ η νομοθεςύα.  

4.2.  Καλλιϋργεια 

 Πολλαπλαςιαςτικό υλικό 

Εύναι ςημαντικϐ να εξαςφαλύζεται η  ταυτϐτητα και ιχνηλαςιμϐτητα του 

Πολλαπλαςιαςτικοϑ Τλικοϑ. Πρϋπει να εύναι γνωςτό η προϋλευςό του, ϐπωσ γϋνοσ, 

εύδοσ ό τϐποσ προϋλευςησ και η διαδικαςύα παραγωγόσ του. Όταν το υλικϐ εύναι 

πιςτοποιημϋνο μπορεύ να υπολογιςτεύ ωσ προςτιθϋμενη αξύα ςτο τελικϐ προώϐν.  

 ύςτημα ελϋγχων και ςόμανςη  

Σο ςϑςτημα ελϋγχων πρϋπει να εύναι καλϊ οργανωμϋνο και να καλϑπτει ϐλα τα ςτϊδια 

παραγωγόσ απϐ τη ςτιγμό που μπαύνουν ςτο φυτώριο για να γύνουν παραγωγικϐ 

υλικϐ, μϋχρι την καλλιϋργεια. όμερα οι ϋλεγχοι εύναι πλημμελεύσ με αποτϋλεςμα ο 

καταναλωτόσ να μην προςτατεϑεται. Προτεύνεται η τροποπούηςη του Κανονιςμοϑ 

Εμπορύασ, ώςτε τα φυτϊ που παραδύδονται απϐ φυτώρια, να ςυνοδεϑονται απϐ 

«ταυτϐτητα», δηλ, το πλόρεσ βοτανικϐ ϐνομα, προϋλευςη, και ϊλλεσ ςχετικϋσ 

πληροφορύεσ.  

την περύπτωςη των ενδημικών- ςπανύων ό κινδυνευϐντων, (πχ Sideritis syriaca, 

Sideritis clandestina, Sideritis athoa κ.α) θα πρϋπει το φυτωριακϐ υλικϐ, να παρϊγεται 

μϐνο κατϐπιν ειδικόσ ϊδειασ απϐ τισ αρμϐδιεσ αρχϋσ, και να αποδεικνϑεται ο τρϐποσ 

απϐκτηςησ του γενετικοϑ υλικοϑ.  
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Όςον αφορϊ ςτη ςόμανςη, αυτό πρϋπει να ςυνοδεϑεται απϐ αντύςτοιχο κώδικα 

παραγωγόσ του προώϐντοσ, επιςημαύνοντασ τον ςυγκεκριμϋνο τρϐπο καλλιϋργειασ, 

επεξεργαςύασ και τυποπούηςησ του προώϐντοσ. Προςτατεϑει δε τον τελικϐ 

καταναλωτό απϐ οποιοδόποτε κύνδυνο, κυρύωσ ςτην υγεύα του, που μπορεύ να 

προϋλθει απϐ ϋνα υλικϐ το οπούο πρϐκειται να καταναλώςει. 

•  Ιχνηλαςιμότητα   

Εϊν ο παραγωγϐσ ανόκει ςε ϋνα δύκτυο καλλιεργητών ο αποδϋκτησ τησ παραγωγόσ 

(μεταποιητικό επιχεύρηςη) θα μποροϑςε να εφαρμϐςει ϋνα ςϑςτημα ελϋγχου ςτα 

πρϐτυπα του AGRO 2. τη βιολογικό γεωργύα το πρϐβλημα δεν υφύςταται, αρκεύ ο 

παραγωγϐσ να ϋχει επιλϋξει το ςυγκεκριμϋνο ςϑςτημα καλλιϋργειασ ςυνειδητϊ και ϐχι 

απϐ ανϊγκη και οι ϋλεγχοι να εύναι πραγματικού.  Μειονϋκτημα αποτελεύ η αϑξηςη του 

κϐςτουσ παραγωγόσ (κϐςτοσ πιςτοπούηςησ/χρϐνια μετϊβαςησ). 

•  Καλλιεργούμενα εύδη/ Διαδικαςύεσ παραγωγόσ  

Για να ξεκινόςει η εφαρμογό του τρατηγικοϑ χεδύου ανϊπτυξησ των Αρωματικών 

και Υαρμακευτικών Υυτών θα πρϋπει αρχικϊ να οριςθοϑν κϊποια εύδη, ςτα οπούα θα 

γύνουν οι απαιτοϑμενεσ διαδικαςύεσ για την παραγωγό τουσ και ςτη ςυνϋχεια η 

ενϋργεια αυτό να αποτελϋςει ϋνα καλϐ παρϊδειγμα, ώςτε να ακολουθηθεύ η ύδια 

διαδικαςύα για τα ϊλλα εύδη. π.χ. η ρύγανη, το φαςκϐμηλο, το τςϊι του βουνοϑ και το 

θυμϊρι, εύναι απϐ τα πιο κοινϊ ελληνικϊ εύδη. Έτςι απϐ το ςπϐρο ό το φυτϐ ό το τμόμα 

του φυτοϑ που θα ςυλλεγεύ απϐ τη φϑςη μϋχρι και το τελικϐ προώϐν, θα πρϋπει να 

υπϊρχει ϋνασ κώδικασ, μύα ροό και να περιγραφοϑν αναλυτικϊ οι διαδικαςύεσ οι οπούεσ 

θα δώςουν το κατϊλληλο προώϐν ςτον καταναλωτό. 

•  Ορθϋσ Καλλιεργητικϋσ πρακτικϋσ / Έκδοςη Καλλιεργητικού Οδηγού (υλλογό, 

επεξεργαςύα, αποθόκευςη) 

Ορθϋσ καλλιεργητικϋσ πρακτικϋσ υπϊρχουν όδη αποτυπωμϋνεσ ςε διϊφορα ϋγγραφα 

και μποροϑν και πρϋπει να τηροϑνται απϐ τουσ καλλιεργητϋσ.  

Όςον αφορϊ ςτην ϋκδοςη Καλλιεργητικοϑ Οδηγοϑ ανϊ εύδοσ, εύναι ζητοϑμενο και 

πρϋπει να γύνουν προγρϊμματα που να περιλϊβουν αυτϊ τα εύδη με κϊποιεσ 

προδιαγραφϋσ και με κϊποιεσ εξ αρχόσ παραδοχϋσ, οϑτωσ ώςτε να πετϑχουν οι 

καλλιεργητϋσ τα καλϑτερα δυνατϊ αποτελϋςματα, ποςοτικϊ και κυρύωσ ποιοτικϊ. 

•  Παραγωγό βιολογικϊ καλλιεργούμενων ΑΥΥ  

Σα βιολογικϊ προώϐντα ϋχουν ςημαντικϋσ δυνατϐτητεσ ανϊπτυξησ ςτη χώρα μασ ενώ 

θα μποροϑςαν κϊποιεσ περιοχϋσ να οριςτοϑν ωσ περιοχϋσ παραγωγόσ βιολογικών 

προώϐντων χωρύσ αυτϐ να εύναι υποχρεωτικϐ για ϐλουσ τουσ παραγωγοϑσ. Πρϋπει να 
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ενθαρρυνθοϑν οι καλλιεργητϋσ να παρϊγουν βιολογικϊ προώϐντα, τα οπούα 

χρειϊζονται υποςτόριξη απϐ αντύςτοιχεσ διαδικαςύεσ ό δομϋσ για να μπορϋςουν να 

ϋχουν μια καλϑτερη αντιμετώπιςη ςτην αγορϊ. 

Εφϐςον τηροϑνται οι διαδικαςύεσ παραγωγόσ με τον ενδεδειγμϋνο τρϐπο, ϐλοι οι 

απαραύτητοι κώδικεσ και ϐλεσ οι θεςμοθετημϋνεσ πρακτικϋσ, η παραγωγό βιολογικών 

προώϐντων θα μποροϑςε να αυξηθεύ δεδομϋνου ϐτι τα προώϐντα αυτϊ πουλιοϑνται ςε 

καλϑτερη τιμό απϐ ϐτι τα ςυμβατικϊ.  

•  Αύξηςη τησ παραγωγόσ  

Μπορεύ να επιτευχθεύ ϐταν αξιολογηθοϑν μια ςειρϊ απϐ παρϊγοντεσ ϐπωσ:  

 καταλληλϐτητα αγροτεμαχύου  

 αποςτϊςεισ φϑτευςησ  

 ςυχνϐτητα και ποςϐτητα ϊρδευςησ  

 εποχό, ποςϐτητα και αναλογύα θρεπτικών που προςθϋτονται μϋςω λύπανςησ  

 ςυχνϐτητα ςυγκομιδών ό/και ςτϊδιο ςυγκομιδόσ 

•  Μεύωςη του κόςτουσ παραγωγόσ  

Μπορεύ να επιτευχθεύ μϋςω αϑξηςησ τησ παραγωγικϐτητασ των εκμεταλλεϑςεων με 

αϑξηςη τησ καλλιεργοϑμενησ ϋκταςησ ανϊ εκμετϊλλευςη (με απαραύτητη την 

εκμηχϊνιςη τησ καλλιϋργειασ). ημαντικϐ εύναι να αναφϋρουμε τα κλαςικϊ αιτόματα 

των αγροτών για μεύωςη τησ τιμόσ του αγροτικοϑ πετρελαύου, μειωμϋνη τιμό ςτο 

ηλεκτρικϐ ρεϑμα, καλϑτερουσ ϐρουσ δανειςμοϑ απϐ Σρϊπεζεσ για αγροτικϋσ 

επιχειρόςεισ. 

4.3. Έρευνα και Παραγωγό, Επεξεργαςύα, Μεταπούηςη, Διϊθεςη των 

Ελληνικών προώόντων 

4.3. 1.  Ενύςχυςη ϋρευνασ και καινοτομύασ και ςύνδεςη με την παραγωγό 

Η ϋρευνα των ΑΥΥ θα πρϋπει να ςτοχεϑει ςτην αντιμετώπιςη των ςϑνθετων 

προκλόςεων και να αξιοποιόςει τισ ευκαιρύεσ για την ευημερύα των ενδιαφερομϋνων 

που αςχολοϑνται με τη ςυλλογό, την καλλιϋργεια, το εμπϐριο των ΑΥΥ, ό την 

παραγωγό ςυναφών προώϐντων. την κατεϑθυνςη αυτό το ΤΠΑΑΣ ϋχει θϋςει ωσ 

προτεραιϐτητα να χρηματοδοτόςει εφαρμοςμϋνη ϋρευνα που θα υλοποιηθεύ απϐ τον 

ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΣΡΑ, για τα εύδη ΑΥΥ προτεραιϐτητασ, ςτουσ τομεύσ πρωτογενοϑσ 

παραγωγόσ που περιγρϊφονται  παρακϊτω. Κϑρια αντικεύμενα  τησ ϋρευνασ θα εύναι: ο 

χαρακτηριςμϐσ  του γενετικοϑ υλικοϑ των ειδών προτεραιϐτητασ με τη χρόςη 

μοριακών εργαλεύων ώςτε να προςτατευθοϑν αφενϐσ οι υπϊρχοντεσ Εθνικού Γενετικού 

Πϐροι και αφετϋρου να διαςφαλιςτεύ η  ποιϐτητα των παραγϐμενων προώϐντων. Η 
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δημιουργύα βελτιωμϋνου γενετικοϑ υλικοϑ (αγενοϑσ και εγγενοϑσ) και η κατοχϑρωςό 

του μϋςω εγγραφόσ ςτον Εθνικϐ Κατϊλογο, ό ςτον CPVO.  Η εφαρμοςμϋνη ϋρευνα 

ςχετικϊ με παραμϋτρουσ καλλιϋργειασ των ειδών προτεραιϐτητασ. Η χρηματοδϐτηςη 

και ςχεδιαςμϐσ θα αφορϊ ορύζοντα πενταετύασ, ώςτε να εξαχθοϑν αςφαλό 

ςυμπερϊςματα για τισ αποδϐςεισ και την  οικονομικϐτητα των ςυγκεκριμϋνων 

καλλιεργειών ςτην χώρα μασ.  

4.3.1.1.  Έρευνα ςτην πρωτογενό παραγωγό 

Θα πρϋπει να εςτιαςτεύ ςτουσ παρακϊτω τομεύσ: 

 Βιοτεχνολογύα και Βιοχημεύα 

Η βιοτεχνολογύα και η βιοχημεύα αποτελοϑν τα πολϑ ιςχυρϊ εργαλεύα για την 

κατανϐηςη των βιοχημικών και μοριακών μηχανιςμών και τησ ρϑθμιςησ τησ ϋκφραςησ 

των γονιδύων και ενζϑμων που ελϋγχουν τη ςϑνθεςη των μεταβολιτών. Σο πεδύο τησ 

γονιδιωματικόσ και τησ πρωτεομικόσ βοηθϊ ςτην κατανϐηςη τησ ρϑθμιςησ των 

ςημαντικών βιοςυνθετικών οδών των επιλεγμϋνων φυτών και ςτην ταυτοπούηςη, το 

χαρακτηριςμϐ και την κλωνοπούηςη των γονιδύων που ςυνδϋονται με τα επιθυμητϊ 

χαρακτηριςτικϊ. Η in vitro ςϑνθεςη των βιο-μορύων θα απελευθερώςει την πύεςη λϐγω 

λαθροςυλλογόσ ςτουσ φυςικοϑσ πϐρουσ και θα προςτατεϑςει τα εύδη ςτο φυςικϐ τουσ 

περιβϊλλον.  

Η εφαρμογό τησ 

βιοτεχνολογύασ ϋχει 

επιδεύξει πολλϋσ 

υποςχϋςεισ ςτουσ 

ακϐλουθουσ τομεύσ: 

 Σο μαζικϐ 

πολλαπλαςιαςμϐ 

αρωματικών και 

φαρμακευτικών φυτών  υψηλόσ αξύασ, ϐπου η αναλογύα πολλαπλαςιαςμοϑ 

εύναι χαμηλό μϋςω των ςυμβατικών μεθϐδων 

 Σην υποβοηθοϑμενη με μοριακοϑσ δεύκτεσ βελτύωςη για την ανϊπτυξη 

ποικιλιών 

 Ση λόψη αποτυπωμϊτων DNA του γενετικοϑ υλικοϑ των ΑΥΥ για την 

προςταςύα των δικαιωμϊτων πνευματικόσ ιδιοκτηςύασ  

 Ση ςωςτό αναγνώριςη των ειδών με μοριακοϑσ δεύκτεσ  (DNA Barcoding) 

 Σην ανύχνευςη νοθεύασ τησ πρώτησ ϑλησ φαρμϊκου με την τεχνικό τησ PCR 
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 Σον ϋλεγχο με μοριακϊ εργαλεύα του γενετικοϑ υλικοϑ για ανθεκτικϐτητα ςε 

φυτοπαθογϐνουσ οργανιςμοϑσ. 

 Πολλαπλαςιαςτικό υλικό  

 Δημιουργύα ποικιλιών ΑΥΥ και Παραγωγό ταυτοποιημϋνου  επιλεγμϋνου,  

αγενοϑσ ό εγγενοϑσ Πολλαπλαςιαςτικοϑ Τλικοϑ για τα εύδη προτεραιϐτητασ. 

(Αναφϋρθηκε προηγουμϋνωσ) 

 Έρευνα και διερεϑνηςη εγγραφόσ ποικιλιών και κατοχϑρωςη πνευματικών 

δικαιωμϊτων για εύδη προτεραιϐτητασ, ςτο CPVO. 

 Καλλιϋργεια αυτοφυών 

 Για την καλλιϋργεια αυτοφυών ειδών που δεν υπϊρχει τεχνογνωςύα, θα πρϋπει 

η εφαρμοςμϋνη ϋρευνα να επικεντρωθεύ ςε επύπεδο επιλογόσ κατϊλληλων 

βιοτϑπων, ανϊπτυξησ πρωτοκϐλλων αναπαραγωγόσ και καλλιϋργειασ και ϐλη 

αυτό η τεχνογνωςύα να μεταφερθεύ ςτουσ παραγωγοϑσ.  

 Η αναπαραγωγό των φυτικών ειδών με την ανϊπτυξη εξειδικευμϋνων 

πρωτοκϐλλων (species specific protocols) ϋχει ωσ ςτϐχο την εκτϐσ τϐπου 

διατόρηςη και την ϋρευνα. Η μεθοδολογικό προςϋγγιςη ςχετικϊ με τον 

πολλαπλαςιαςμϐ των φυτών εξαρτϊται απϐ τη φϑςη του ςυλλεχθϋντοσ 

υλικοϑ και πραγματοποιεύται: 

 Εγγενώσ (με ςπϋρματα) 

 Αγενώσ (με μοςχεϑματα, διαύρεςη ριζωμϊτων κ.ϊ.): Εφαρμϐζεται ευρϋωσ, 

ςτισ περιπτώςεισ που απαιτοϑν οι ιδιαιτερϐτητεσ του φυτοϑ και η βιολογύα 

του. Ειδικϊ ςτισ περιπτώςεισ των αρωματικών-φαρμακευτικών και ϐταν 

πρϋπει να διατηρηθοϑν επιλεγμϋνοι κλώνοι εύναι ο πιο ενδεδειγμϋνοσ 

τρϐποσ προκειμϋνου να αποφευχθεύ η γενετικό παραλλακτικϐτητα,  

 Ιςτοκαλλιϋργεια: Πρϐκειται για αγενό τρϐπο και μπορεύ να χρηςιμοποιηθεύ 

ςε περιπτώςεισ αρωματικών ειδών που δεν ριζοβολοϑν εϑκολα με τισ 

ςυμβατικϋσ μεθϐδουσ. Ειδικϊ για τα αρωματικϊ-φαρμακευτικϊ μπορεύ να 

αναπαραχθεύ το αρχικϐ μητρικϐ υλικϐ in vitro και ςτη ςυνϋχεια να 

αποτελϋςει υλικϐ βϊςησ για τη δημιουργύα υψηλόσ ποιϐτητασ (elite) 

πολλαπλαςιαςτικοϑ υλικοϑ. Η ςυγκεκριμϋνη μεθοδολογύα, η οπούα εύναι 

ιδιαύτερα ακριβό,  εφαρμϐζεται κυρύωσ ςε φαρμακευτικϊ φυτϊ, απϐ 

εξειδικευμϋνα εργαςτόρια που διαθϋτουν τον ακριβϐ εξοπλιςμϐ που 

απαιτεύται. 
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 Ανϊπτυξη  πειραματικών φυτειών και πιλοτικών καλλιεργειών 

Επιβϊλλεται η διεξαγωγό 

εφαρμοςμϋνησ ϋρευνασ, 

κατϊ τα διεθνό πρϐτυπα, 

ςχετικϊ με  

αγροτεχνολογικϋσ 

παραμϋτρουσ για 

βελτιςτοπούηςη των 

αποδϐςεων και τησ 

ποιϐτητασ ΑΥΥ, ςτισ ελληνικϋσ ςυνθόκεσ, αλλϊ και τησ μεταπούηςησ αυτών. 

Προτεύνεται η εφαρμογό πιλοτικών προγραμμϊτων καλλιϋργειασ επιλεγμϋνων 

φυτικών ειδών, απϐ τα εύδη προτεραιϐτητασ, ϐπωσ περιγρϊφεται ςτο  κεφ 3.2.  

Ιδιαύτερη ϋμφαςη θα δοθεύ ςτη μελϋτη και αντιμετώπιςη εχθρών και αςθενειών 

των ειδών προτεραιϐτητασ ςε καλλιϋργεια, και ςτη βιολογικό παραγωγό αυτών,  

καθώσ και τη δημιουργύα ανθεκτικών ποικιλιών. 

 Παρακολούθηςη τησ καλλιϋργειασ μϋςω ενόσ ηλεκτρονικού περιβϊλλοντοσ -

Γεωγραφικού υςτόματοσ Πληροφοριών 

Θα παρϋχει ϊμεςα ςτοιχεύα για τον παραγωγϐ, τη φυςικό και χημικό ανϊλυςη του 

εδϊφουσ, την ορθολογικό λύπανςη και ϊρδευςη. Αυτϐ το ηλεκτρονικϐ ςϑςτημα 

μπορεύ να εμπλουτιςτεύ και με πληροφορύεσ ςχετικϊ με το ςτϊδιο τησ 

παραγωγικόσ διαδικαςύασ ςε ςχϋςη με το κϐςτοσ παραγωγόσ, την πρϐςοδο και 

τυχϐν προβλόματα που υφύςτανται κατϊ τη διαδικαςύα τησ καλλιϋργειασ κϊθε 

εύδουσ. ε ςυνδυαςμϐ με αναπτυγμϋνα λογιςμικϊ λύπανςησ για αυτοματοποιημϋνο 

υπολογιςμϐ των αναγκών κϊθε ΑΥΥ ςε θρεπτικϊ ςτοιχεύα μπορεύ η ομϊδα των 

επιςτημϐνων να επεμβαύνει ϊμεςα και αποτελεςματικϊ ώςτε να λϑνονται τυχϐν 

προβλόματα που προκϑπτουν κϊθε ςτιγμό.  

4.3.1.2.  Εφαρμοςμϋνη ϋρευνα ςτην διαχεύριςη των παραγόμενων ΑΥΥ 

Αφορϊ την μεταπούηςη , ϐπου ουςιαςτικϊ ϋχουν ενδιαφϋρον, η ξόρανςη και η 

απϐςταξη των αιθϋριων ελαύων που αποτελοϑν τισ μοναδικϋσ μεταποιητικϋσ 

διεργαςύεσ των αρωματικών φυτών που βρύςκουν εφαρμογό ςτη χώρα μασ, πλην 

ελαχύςτων εξαιρϋςεων. Σα απελαιωμϋνα Αρωματικϊ Υυτϊ χρηςιμοποιοϑνται 

περαιτϋρω, ςτην καλϑτερη περύπτωςη, μϐνο ωσ ζωοτροφϋσ. υνεπώσ ϋνασ πλοϑτοσ 

ςυςτατικών παραμϋνουν ανεκμετϊλλευτα. Η αυξανϐμενη ζότηςη τησ αγορϊσ για 
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φυςικϊ εκχυλύςματα, επιβϊλει τη ςυςτηματικό μελϋτη τησ ανϊκτηςησ των μη 

αξιοποιημϋνων ςυςτατικών. το πλαύςιο αυτϐ θα πρϋπει να επιδιωχθεύ η : 

 ανϊπτυξη καινοτϐμων εφαρμογών και ενςωμϊτωςη ςε εμπορικϊ προώϐντα 

 ανϊπτυξη προώϐντων για φαρμακευτικϋσ /κοςμετολογικϋσ χρόςεισ 

 ανϊπτυξη προώϐντων για τη βιομηχανύα τροφύμων 

 αξιοπούηςη παραπροώϐντων 

 ανϊπτυξη ςυςτημϊτων  επεξεργαςύασ/μηχανολογικϐσ εξοπλιςμϐσ 

 εφαρμογό «πρϊςινων» τεχνολογιών 

Σα ΑΥΥ εύναι πλοϑςια ςε “nutraceuticals”, δηλαδό ουςύεσ που προωθοϑν την υγεύα και 

παρουςιϊζουν ιατρικϊ οφϋλη, ϐπωσ την πρϐληψη και τη θεραπεύα νϐςων. Η 

ενςωμϊτωςη των ύδιων των φυτών ό ςυςτατικών τουσ (αιθϋρια ϋλαια, 

αντιοξειδωτικϊ, πολυφαινϐλεσ, βιοφλαβονοειδό) ςε εμπορικϊ προώϐντα, μπορεύ να 

αυξόςει το «φυςικϐ» και «υγιεινϐ» προφύλ του προώϐντοσ, αυξϊνοντασ ϋτςι την 

προτύμηςη των καταναλωτών.  

Ήδη ςτη βιομηχανύα καλλυντικών η παραγωγό προώϐντων με ενςωματωμϋνα φυςικϊ 

ςυςτατικϊ που παρουςιϊζουν λειτουργικϋσ ιδιϐτητεσ (π.χ. εταιρεύα Κορρϋσ, Apivita κα) 

εμφανύζει ϊνθιςη εδώ και χρϐνια. Αντύθετα η ανϊπτυξη τϋτοιων καινοτϐμων 

προώϐντων τροφύμων (λειτουργικϊ τρϐφιμα) εύναι πολϑ περιοριςμϋνη. υνεπώσ ςτο 

χώρο του καινοτϐμου τροφύμου υπϊρχει πολϑ μεγϊλο περιθώριο δραςτηριοπούηςησ 

ϐςον αφορϊ την παραγωγό ςυςτατικών αξιοποιόςιμων απϐ τισ υπϊρχουςεσ 

βιομηχανύεσ για αναβϊθμιςη των προώϐντων τουσ. Ιδιαύτερα ςημαντικϐσ εύναι ο 

ςυνδυαςμϐσ των ΑΥΥ και των ςυςτατικών τουσ με τα προώϐντα τησ Μεςογειακόσ 

διατροφόσ, τα οπούα ϋχουν μεγϊλη απόχηςη ςτουσ καταναλωτϋσ διεθνώσ. 

Επιπλϋον μύα ςημαντικό ανϊγκη τησ βιομηχανύασ τροφύμων αποτελεύ η διατόρηςη ἠ η 

αϑξηςη του χρϐνου ζωόσ των προώϐντων τησ. Μϋχρι ςόμερα χρηςιμοποιοϑνται χημικϊ 

ςυντηρητικϊ, πολλϊ απϐ τα οπούα θεωροϑνται ϑποπτα για καρκινογενϋςεισ ό 

τοξικϐτητα. Πλόθοσ επιςτημονικών ερευνών ϋχουν αποδεύξει ϐτι ουςύεσ των ΑΥΥ 

μποροϑν να αξιοποιηθοϑν ωσ ςυντηρητικϊ τροφύμων. Φαρακτηριςτικϐ παρϊδειγμα 

εύναι τα αιθϋρια ϋλαια και τα αντιοξειδωτικϊ. Μϋχρι τώρα τα αιθϋρια ϋλαια 

χρηςιμοποιοϑνται ωσ αρωματικϊ ςυςτατικϊ ςτη βιομηχανύα τροφύμων. Εντοϑτοισ, 

πρϐςφατεσ μελϋτεσ ϋχουν αναδεύξει και ϊλλεσ ιδιϐτητεσ των αιθϋριων ελαύων, ϐπωσ οι 

ϋντονεσ αντιμικροβιακϋσ τουσ δρϊςεισ οι οπούεσ μποροϑν να αξιοποιηθοϑν ςτον τομϋα 

τησ ςυντόρηςησ των τροφύμων. Επύςησ τα φαινολικϊ αντιοξειδωτικϊ εκτϐσ απϐ την 
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πρϐληψη των καρδιαγγειακών και εκφυλιςτικών νοςημϊτων ςυνειςφϋρουν ςτην 

αϑξηςη τησ διατηρηςιμϐτητασ των λιπαρών υλών.  

Σα φυςικϊ πρϐςθετα απϐ ΑΥΥ μποροϑν να ϋχουν πολλαπλϋσ χρηςιμϐτητεσ: 

 αναβϊθμιςη ενϐσ τροφύμου ςε λειτουργικϐ 

 ςυντόρηςη του τροφύμου ό την αϑξηςη τησ διατηρηςιμϐτητϊσ του 

 βελτύωςη τησ οργανοληπτικόσ του αξύασ (γεϑςη ‐ οςμό) 

 ςυμμϐρφωςη με τη νομοθεςύα για την κατϊργηςη ςυνθετικών προςθϋτων 

Όςον αφορϊ ςτη νομοθεςύα, μια κοινοτικό οδηγύα τησ Ευρωπαώκόσ Ένωςησ ϋρχεται να 

ενιςχϑςει την απαύτηςη για τη χρόςη φυςικών πρϐςθετων τροφύμων. Η κοινοτικό 

οδηγύα (EC) (No 1129/2011), η οπούα ιςχϑει απϐ 1η Ιουνύου 2013, προβλϋπει την 

κατϊργηςη 200 ςυνθετικών προςθϋτων τροφύμων και τη μεύωςη των επιτρεπτών 

επιπϋδων ςυγκϋντρωςησ των υπολούπων. Η βιομηχανύα τροφύμων καλεύται να 

διαχειριςτεύ τισ ανϊγκεσ τησ, τισ απαιτόςεισ των καταναλωτών αλλϊ και τη νομοθεςύα 

υιοθετώντασ τη χρόςη φυςικών προςθϋτων τροφύμων, μεταξϑ των οπούων προώϐντα 

απϐ τα ΑΥΥ μποροϑν να ϋχουν εξϋχουςα θϋςη. 

Έωσ ςόμερα, ςτισ μονϊδεσ που ϋχουν αναπτυχθεύ ςτην Ελλϊδα ϋχουν εγκαταςταθεύ 

οριςμϋνα αποςτακτόρια για παραγωγό αιθερύου ελαύου. Τπϊρχει απϐλυτη ανϊγκη 

βελτιςτοπούηςησ τησ παραγωγόσ και τυποπούηςησ των προώϐντων. Επύ πλϋον ϐμωσ, η 

φυτομϊζα που παραμϋνει μετϊ την απϐςταξη αποτελεύ ςόμερα παραπροώϐν, η 

διϊθεςη του οπούου δημιουργεύ περιβαλλοντικϐ πρϐβλημα. Σο παραπροώϐν αυτϐ εύναι 

πλοϑςιο ςε βιοδραςτικϊ ςυςτατικϊ (πολυφαινϐλεσ, βιοφλαβονοειδό) με 

αντιοξειδωτικό, αντιμικροβιακό και θεραπευτικό δρϊςη και μπορεύ να αξιοποιηθεύ για 

την ανϊκτηςη αυτών των ςυςτατικών. Η αυξανϐμενη ζότηςη τησ αγορϊσ για φυςικϊ 

εκχυλύςματα, επιβϊλει τη ςυςτηματικό μελϋτη τησ ανϊκτηςησ των μη αξιοποιημϋνων 

ςυςτατικών και την αριςτοπούηςη των αντύςτοιχων διεργαςιών, ώςτε να αξιοποιηθεύ 

εμπορικϊ το μϋγιςτο των ςυςτατικών τουσ. Η επιπλϋον αξιοπούηςό τουσ, πϋρα τησ 

παραλαβόσ αιθϋριου ελαύου, εύναι εφικτό καθώσ μπορεύ να οδηγόςει ςε αποδϐςεισ 

ανϊκτηςησ ουςιών ϋωσ και 25 %. 

Η ανωτϋρω διαχεύριςη μπορεύ προφανώσ να γύνει και ςτα παραπροώϐντα τησ ξηρόσ 

δρϐγησ (αρκεύ να ςυμφϋρει οικονομικϊ). Επύςησ τα “απϐβλητα” των μεταποιητικών 

μονϊδων, εύτε αποςτακτηρύων εύτε ξηρόσ δρϐγησ, θα μποροϑςαν να χρηςιμοποιηθοϑν 

ωσ λύπαςμα κατϐπιν κατϊλληλησ επεξεργαςύασ (και ϋχοντασ αποκλεύςει το ενδεχϐμενο 

αλληλοπϊθειασ και καταςτροφό τησ δεχϐμενησ το λύπαςμα φυτεύασ). Επύςησ 

αποτελοϑν μια αρκετϊ καλό πρώτη ϑλη για μονϊδεσ που χρηςιμοποιοϑν καυςτόρεσ 
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ςτερεοϑ καυςύμου για τουσ αποςτακτόρεσ ό τα ξηραντόριϊ τουσ (ναι μεν ϋχουμε 

αξιοπούηςη των αποβλότων μασ ϋχουμε ϐμωσ και αϑξηςη του αποτυπώματοσ του 

CO2). 

Επύςησ, προτεύνεται ςτα διϊφορα χρηματοδοτικϊ πλαύςια να περιληφθοϑν 

ςτοχευμϋνα αντικεύμενα ϋρευνασ για ΑΥΥ, ϐπωσ: 

 εφαρμοςμϋνη ϋρευνα, κατϊ τα διεθνό πρϐτυπα, ςχετικϊ με αγροτεχνολογικϋσ 

παραμϋτρουσ για βελτιςτοπούηςη των αποδϐςεων,  τησ ποιϐτητασ ΑΥΥ, ςτισ 

ελληνικϋσ ςυνθόκεσ, μεύωςη ειςροών κλπ  

 ανϊπτυξη καινοτϐμων εφαρμογών και ενςωμϊτωςη ςε εμπορικϊ προώϐντα 

ανϊπτυξη προώϐντων για φαρμακευτικϋσ /κοςμετολογικϋσ χρόςεισ  

 ανϊπτυξη προώϐντων για τη βιομηχανύα τροφύμων  

 αξιοπούηςη παραπροώϐντων  

 ανϊπτυξη ςυςτημϊτων επεξεργαςύασ/μηχανολογικϐσ εξοπλιςμϐσ εφαρμογό 

«πρϊςινων» τεχνολογιών 

 

4.3. 2. Ρυθμύςεισ - απλούςτευςη διαδικαςιών – παροχό κινότρων για 

μεταποιητικϋσ μονϊδεσ 

όμερα οι μεταποιητικϋσ μονϊδεσ εύναι πολϑ λύγεσ και για το λϐγο αυτϐ πρϋπει να 

δοθοϑν κύνητρα ώςτε να δημιουργηθοϑν και ϊλλεσ ςε ϐλη την Περιφϋρεια, ώςτε να 

καλυφθοϑν οι ανϊγκεσ τησ παραγωγόσ και τησ επεξεργαςύασ.  

4.3. 3. Συποπούηςη τησ παραγωγικόσ διαδικαςύασ 

Σο αντύςτοιχο κεύμενο για ορθϋσ γεωργικϋσ πρακτικϋσ και  για τη ςυλλογϋσ αυτοφυών 

φαρμακευτικών αρωματικών  φυτών επιςυνϊπτεται ςτο Παρϊρτημα Α . 

4.3. 4. Καθοριςμόσ πλαιςύου ελϋγχων ποιότητασ ςε όλα τα ςτϊδια 

Αποτϑπωςη ϐλων των ελϋγχων που απαιτοϑνται για την διακύνηςη/εμπορύα των  ΑΥΥ 

– (φυτο -υγειονομικού ϋλεγχοι, περύπτωςη ξηρόσ δρϐγησ, εκχυλύςματοσ/αιθερύου 

ελαύου)  

Καταγραφό εργαςτηρύων που διενεργοϑν ςχετικϋσ αναλϑςεισ (εδαφολογικϋσ, 

υπολειμμϊτων, μικροβιακοϑ φορτύου, φυςικοχημικών χαρακτηριςτικών,  αναλϑςεισ 

ςϑςταςησ αιθερύων ελαύων – προςδιοριςμοϑ δραςτικών ςυςτατικών, κλπ). 

Δυνατϐτητα επιδϐτηςησ των αναλϑςεων για ομϊδεσ παραγωγών, ενώςεισ, 

ςυνεταιριςμοϑσ, κοινωνικϋσ επιχειρόςεισ .  
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4.3. 5. Διαςφϊλιςη τησ ποιότητασ των προώόντων (Πιςτοποιόςεισ –όματα) 

Εφαρμογό των κανονιςμών ποιϐτητασ ανϊλογα με το προώϐν και τον τομϋα. Με 

υποχρεωτικό εφαρμογό ςυςτόματοσ ISO 22000 ςε τροποποιητικϋσ επιχειρόςεισ 

ανεξαρτότου μεγϋθουσ ό ακϐμα και απϐ παραγωγοϑσ που θϋλουν να καθετοποιόςουν 

την παραγωγό τουσ  καλϑπτονται τα πρώτα δϑο.  

4.3. 6. ύςταςη οργανώςεων παραγωγών, μεταποιητών  

Θεωρεύται απαραύτητη η δημιουργύα , με βϊςη το νϋο θεςμικϐ πλαύςιο ,  ςυλλογικών 

επαγγελματικών οργανώςεων - ςυνεταιριςμών , καθώσ τα “ςυνεργϊζεςθε” και 

“ςυνεταιρύζεςθε” ςτην Ελλϊδα ϋχουν απαξιωθεύ. 

 4.3. 7. Ενύςχυςη εμπορύασ και  προώθηςησ 

Απαιτοϑμενεσ προϒποθϋςεισ για να μπορϋςει να διαςφαλιςτεύ κατϊ το ελϊχιςτο η 

προώθηςη και προβολό των προώϐντων αρωματικών φαρμακευτικών φυτών.  

 Διαςφϊλιςη τησ επαρκοϑσ ποςϐτητασ για προώθηςη και το εύδοσ του τελικοϑ 

προώϐντοσ που θα προωθηθεύ – προβληθεύ (φϑλλα, αποξηραμϋνο, ςκϐνη για 

ρϐφημα, ϋλαιο κλπ..).  

 Σόρηςη των απαιτοϑμενων ευρωπαώκών προδιαγραφών. Να υπϊρχει βεβαύωςη 

/ certification. 

 Προςδιοριςμϐσ αγορών- ςτϐχων   

Η ςϑςταςη μιασ ϋνωςησ παραγωγών και επαγγελματιών  αρωματικών – 

φαρμακευτικών φυτών κρύνεται απαραύτητη  για την προώθηςη και προβολό του 

τελικοϑ προώϐντοσ ςτισ χώρεσ ςτϐχουσ. Να οριςτοϑν πϋραν των υφιςτϊμενων, και νϋα 

εργαλεύα και δρϊςεισ για την ανϊπτυξη και προώθηςη των προώϐντων ΑΥΥ. 
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5. Οδικόσ χϊρτησ ενεργειών υλοπούηςησ 

Εθνικού τρατηγικού χεδύου για τα ΑΥΥ 

5.1 . Παραγωγό πολλαπλαςιαςτικού υλικού από φυτώρια 

Σα Πανεπιςτόμια ό τα Ερευνητικϊ Ιδρϑματα πρϋπει να ςυλλϋξουν ςπϐρουσ ό φυτικϐ 

υλικϐ με αντιπροςωπευτικϐ πληθυςμϐ/εύδοσ/περιοχό για τα εύδη προτεραιϐτητασ και 

να δημιουργόςουν γενετικϐ υλικϐ, κατϊλληλησ ςϑςταςησ και με κατϊλληλεσ ιδιϐτητεσ, 

ανϊλογα με τισ απαιτόςεισ τησ αγορϊσ. 

Παρϊλληλα απϐ την ϋρευνα αγορϊσ θα προκϑψουν οι ανϊγκεσ ωσ προσ τη ςϑνθεςη και 

τισ ιδιϐτητεσ των παραγϐμενων προώϐντων, ανϊλογα με τη τελικό χρόςη, δηλαδό 

καλλυντικϊ, φαρμακευτικϊ προώϐντα, ροφόματα, ό οποιαδόποτε ϊλλη χρόςη, γεγονϐσ 

που θα επιτευχθεύ ςε πειραματικϐ ςτϊδιο απϐ τα ερευνητικϊ Ιδρϑματα ό τα 

Πανεπιςτόμια.  

Σο αναπαραγωγικϐ υλικϐ θα τροφοδοτόςει τα φυτώρια ό τουσ ςυνεταιριςμοϑσ – 

παραγωγοϑσ, για την παραγωγό του πολλαπλαςιαςτικοϑ υλικοϑ το οπούο θα ϋχει 

κωδικϐ και ςυγκεκριμϋνη ονομαςύα. 

5.2 . Πιςτοπούηςη ελληνικών ειδών και ποικιλιών 

Η πιςτοπούηςη του πολλαπλαςιαςτικοϑ υλικοϑ προϒποθϋτει την ϑπαρξη βελτιωμϋνων 

και εγγεγραμμϋνων ςτον εθνικϐ κατϊλογο ποικιλιών καθώσ και τη διενϋργεια 

καλλιεργητικών και εργαςτηριακών ελϋγχων με ςημαντικϐ κϐςτοσ. Η ανϊθεςη αυτοϑ 

του ρϐλου πρϋπει να γύνει ςε ϋνα Ερευνητικϐ Ίδρυμα ό Πανεπιςτόμιο, με κϑρια 

αρμοδιϐτητα την πιςτοπούηςη του εύδουσ και τησ ποικιλύασ που καλλιεργεύται, ό να 

γύνει διερεϑνηςη τησ απευθεύασ εγγραφόσ ειδών ςτο CPVO. Η πιςτοπούηςη του Π.Τ και 

ο αρμϐδιοσ φορϋασ, πρϋπει να θεςπιςτοϑν με Τπουργικό Απϐφαςη, ςϑμφωνα με το 

ϊρθρο 7 του Ν. 1564/1985 ϐπωσ ιςχϑει. Για τα φυτικϊ εύδη (πχ φυτϊ μεγϊλησ 

καλλιϋργειασ), η πιςτοπούηςη η οπούα όδη προβλϋπεται, διενεργεύται απϐ το ΤΠΑΑΣ. 

5.3.  Καλλιεργητικού οδηγού ανϊ εύδοσ / ορθϋσ καλλιεργητικϋσ  

πρακτικϋσ 

Κρύνεται απαραύτητη η δημιουργύα καλλιεργητικών οδηγών ανϊ εύδοσ οι οπούοι θα 

αποτελϋςουν εργαλεύο υποςτόριξησ των καλλιεργητών για την κϊλυψη των αναγκών  

τουσ. Επύςησ αναγκαύα κρύνεται η ςϑςταςη ομϊδασ ό επιτροπόσ ό μιασ δομόσ η οπούα 

θα επιλϑει τα προβλόματα που δημιουργοϑνται ςε ϋκτακτεσ περιπτώςεισ ό θα 

αντιμετωπύζει διϊφορα θϋματα που προκϑπτουν. 



 
 

  Εθνικό Σηπαηηγικό Σσέδιο ανάπηςξηρ για ηην καλλιέπγεια, επεξεπγαζία και εμποπία ηων 

Απωμαηικών και Φαπμακεςηικών Φςηών ζηην Ελλάδα 

 

5.4. Οδηγόσ μεταπούηςησ  

Κατϊ το πλαύςιο των καλλιεργητικών οδηγών απαιτεύται η ϋκδοςη οδηγών 

μεταπούηςησ, οι οπούοι θα περιλαμβϊνουν πληροφορύεσ ςχετικϊ με την ποιοτικό 

ςϑςταςη και θα γνωρύζουν ςτουσ ενδιαφερϐμενουσ τα επιθυμητϊ ό ϐχι 

χαρακτηριςτικϊ των προώϐντων τα οπούα ζητϊει η αγορϊ. 

5.5.  Οδηγόσ εμπορύασ 

Ο οδηγϐσ αυτϐσ θα περιλαμβϊνει τισ κατϊλληλεσ διαδικαςύεσ για το ςχεδιαςμϐ του 

προώϐντοσ, την προβολό και ςυςκευαςύα του, καθώσ και ϊλλα θϋματα τα οπούα ϋχει να 

αντιμετωπύςει ςτο χώρο αυτϐ ο εκϊςτοτε ενδιαφερϐμενοσ. Κυρύωσ ϐμωσ πρϋπει να 

οργανώςει το δύκτυο και να ςχεδιϊςει τον τρϐπο με τον οπούο θα  μπορεύ να εμφανύςει 

το προώϐν του ςτην αγορϊ, με ςκοπϐ να εμφανύςει τη μεγαλϑτερη δυνατό 

προςτιθϋμενη αξύα και το μεγαλϑτερο δυνατϐ ϐφελοσ. 

Θα περιλαμβϊνει τα βαςικϐτερα ςτοιχεύα  μύγματοσ εξαγωγικοϑ μϊρκετινγκ ελληνικών 

ΑΥΥ που θα αναφϋρονται ςτα εξόσ :  

 Προώόν 

 Ολοκληρωμϋνη κϊλυψη τησ αγορϊσ 

 Καινοτομύα 

 Ολοκληρωμϋνη κϊλυψη των τμημϊτων τησ αγορϊσ 

 Καλλυντικϊ / ευεξύα 

 Θεραπευτικϊ ςκευϊςματα / προώϐντα ατομικόσ υγιεινόσ 

 Οικιακϊ απορρυπαντικϊ / εντομοκτϐνα 

 Διατροφό / ςυμπληρώματα διατροφόσ 

 Ποιϐτητα 

 ϑνδεςη με την παραδοςιακό θεραπευτικό παρϊδοςη και τισ ιςτορικϋσ – 

παραδοςιακϋσ ελληνικϋσ ρύζεσ τησ 

 Μύξεισ αιθϋριων ελαύων υψηλόσ ποιϐτητασ 

 Ποικιλύα προώϐντων 

Προώϐντα απϐ ϐςο το δυνατϐν περιςςϐτερα Υ&Α φυτϊ. Η ποικιλύα και η χρόςη 

πλόθουσ Υ&Α φυτών ςτα τελικϊ προώϐντα αντανακλϊ ςτον καταναλωτό 

φροντύδα και ϋρευνα απϐ την πλευρϊ του παραγωγοϑ. Δύνει πρϐςθετη αξύα ςτο 

προώϐν. 

 Αςφϊλεια καταναλωτό 

 Πιςτοποιόςεισ απϐ αναγνωριςμϋνουσ πιςτοποιητικοϑσ οργανιςμοϑσ και 

φορεύσ τϐςο για τη διαςφϊλιςη τησ παραγωγικόσ διαδικαςύασ (πχ τησ 
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βιολογικόσ παραγωγόσ) ϐςο και τησ καταλληλϐτητασ τουσ ωσ διατροφικϐ 

προώϐν ό καλλυντικϐ (πχ COSMEBIO). 

 Διαςφαλύςεισ για το ϐτι η παραγωγικό διαδικαςύα τηρεύ περιβαλλοντικϊ και 

ηθικϊ κριτόρια. Για παρϊδειγμα απουςύα δοκιμαςιών ςε ζώα, μη ςυλλογό 

φυτών απϐ την ϊγρια φϑςη, αειφορικό διαχεύριςη των καλλιεργειών, ορθό 

χρόςη φυςικών πϐρων, δύκαιη μεταχεύριςη εργαζομϋνων, 

ελαχιςτοποιημϋνο περιβαλλοντικϐ αποτϑπωμα.   

 Σιμό 

Η τιμό των τελικών προώϐντων που θα διαθϋτουν Υ&Α θα πρϋπει να διαθϋτει τα 

παρακϊτω χαρακτηριςτικϊ: 

 Αναλογύα τιμόσ με ποιϐτητα 

 Κατϊλληλη τιμό για κϊθε αγορϊ 

Η Γερμανού καταναλωτϋσ δύνουν ϋμφαςη ςτην εξαντλητικό  ςϑγκριςη τιμών 

ενώ απϐ την ϊλλη πλευρϊ οι Γϊλλοι δύνουν ϋμφαςη ςτην ποιϐτητα και ςτα 

χαρακτηριςτικϊ του προώϐντοσ. 

 Εναρμονιςμϐσ τησ τιμόσ με τον ανταγωνιςμϐ 

 Δυναμικό εύςοδο ςτην αγορϊ με ανταγωνιςτικϋσ τιμϋσ  

Για ϋνα αρχικϊ βραχυχρϐνιο διϊςτημα η εύςοδοσ ςτην αγορϊ να 

πραγματοποιηθεύ με ελκυςτικϋσ τιμϋσ ςε ςτοχευμϋνα προώϐντα πχ. οικιακϊ 

απορρυπαντικϊ.  

 Διανομό 

Η διανομό των τελικών προώϐντων που θα διαθϋτουν Υ&Α θα πρϋπει να διαθϋτει τα 

παρακϊτω χαρακτηριςτικϊ: 

 Ποιοτικϊ χαρακτηριςτικϊ – κατϊλληλεσ πιςτοποιόςεισ 

Οι καταναλωτϋσ τεύνουν να προτιμοϑν εταιρεύεσ που διαθϋτουν 

ελαχιςτοποιημϋνο περιβαλλοντικϐ αποτϑπωμα. Οπϐτε μύα ϋξυπνη ςτρατηγικό 

διανομόσ με αποτελεςματικϐ δύκτυο Logistics εύναι απαραύτητη 

 Εξαςφϊλιςη διανομόσ ςε φαρμακεύα 

Ιδιαύτερα  τα φαρμακεύα που χαρακτηρύζονται ωσ φαρμακεύα που διαθϋτουν  

ςκευϊςματα ςυμβατϊ με ομοιοπαθητικό ιατρικό ό εναλλακτικϋσ θεραπεύεσ. 

 Εξαςφϊλιςη διανομόσ απϐ μεγϊλεσ αλυςύδεσ λιανικόσ πώληςησ βιολογικών 

προώϐντων ςε χώρεσ τησ Ευρώπησ ό τησ Β. Αμερικόσ (Γερμανύα, Γαλλύα, κτλ) 

Οι αλυςύδεσ λιανικόσ πώληςησ βιολογικών προώϐντων ςε Γαλλύα και Γερμανύα 

αναπτϑςςονται με γοργοϑσ ρυθμοϑσ και καλϑπτουν ϋνα ολοϋνα και 
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διευρυνϐμενο καταναλωτικϐ κοινϐ κυρύωσ ςτα αςτικϊ κϋντρα. Σϋτοιεσ 

αλυςύδεσ ςυμπεριλαμβϊνουν την αλυςύδα Bio C Bon ςτην Γαλλύα ό τισ αλυςύδεσ 

Naturkost και Biocompany που ϐπωσ φαύνεται και ςτην Εικϐνα 6.1 διαθϋτουν 

ευρϑ δύκτυο λιανικόσ πώληςησ ςτη Γερμανύα. 

  

Εικϐνα 1. Δύκτυο λιανικόσ πώληςησ 

Bio C Bon ςτη Γαλλύα (boncbon.com 

Εικϐνα 2. Δύκτυο λιανικόσ πώληςησ 

Νaturkost ςτη Γερμανύα (naturkost.de) 

 

 Προώθηςη 

Οι ςτρατηγικϋσ προώθηςησ των Υ&Α φυτών θα πρϋπει να εύναι πολϑπλευρεσ και 

πολυδιϊςτατεσ με τελικϐ ςτϐχο αφενϐσ μεν τη γνωςτοπούηςη των προώϐντων των 

ελληνικών Υ&Α φυτών ςτισ αγορϋσ – ςτϐχουσ και αφετϋρου την εγκαθύδρυςη θετικόσ 

ςτϊςησ των καταναλωτών ϋναντι τησ ελληνικόσ παραδοςιακόσ θεραπευτικόσ 

πρακτικόσ. Οι δϑο αυτού ςτϐχοι τησ προώθηςησ εύναι δυνατϐ να ικανοποιηθοϑν με: 

 τοχευμϋνη επιςτημονικό ϋρευνα πϊνω ςτην ελληνικό θεραπευτικό πρακτικό. 

 τοχευμϋνεσ δημοςιεϑςεισ ςε ειδικϊ επιλεγμϋνα ΜΜΕ , ϐπου η  επιλογό τουσ θα 

δύνει ειδικϐ βϊροσ  ςε αυτϊ με παγκϐςμια εμβϋλεια και ενδιαφϋρον ςχετικϊ με 

την αρχαύα ελληνικό θεραπευτικό γνώςη και τα προώϐντα Υ&Α τησ χώρασ μασ. 

 Γνωςτοπούηςη των ελληνικών Υ&Α φυτών με ςυμμετοχό ςε εκθϋςεισ και 

ςχετικϋσ δρϊςεισ προβολόσ. 

 Διαφημιςτικϋσ καμπϊνιεσ κυρύωσ ςτον ϋντυπο εξειδικευμϋνο τϑπο των αγορών 

– ςτϐχων. 

 Προώθηςη πωλόςεων ςε ςυνεργαςύα με τα δύκτυα λιανικόσ πώληςησ. 
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 Δημιουργύα ειδικοϑ ςόματοσ για τα προώϐντα που θα διαθϋτουν ελληνικϊ Υ&Α 

φυτϊ και θα βαςύζονται ςτην τοπικό παραδοςιακό θεραπευτικό και  να 

αντανακλϊ τη ςϑνδεςη με την αρχαύα ελληνικό θεραπευτικό παρϊδοςη. 

5.6. Εκπαύδευςη παραγωγών/μεταποιητών (καλλιεργητικϋσ 

πρακτικϋσ, επιχειρηματικό   δραςτηριότητα, ςυνεργατικϊ ςχόματα 

παραγωγόσ)  

Η εκπαύδευςη αποτελεύ το πιο βαςικϐ ςτοιχεύο ςτην οργϊνωςη του κϑκλου των 

Αρωματικών και Υαρμακευτικών Υυτών, απϐ τον ςπϐρο μϋχρι τον τελικϐ 

καταναλωτό και ςυμπεριλαμβϊνει την ενημϋρωςη, οϑτωσ ώςτε να γνωρύζουν οι 

παραγωγού και μεταποιητϋσ τα προβλόματα που θα αντιμετωπύςουν εφϐςον 

εμπλακοϑν ςτον κλϊδο αυτϐ, με την προϒπϐθεςη ϐτι υπϊρχει ενδιαφϋρον οικονομικϐ 

για ϐλουσ τουσ εμπλεκϐμενουσ. 

5.7.  Εμπορικϊ ςόματα ελληνικών ΑΥΥ 

Η εφαρμογό των εμπορικών ςημϊτων κρύνεται απαραύτητη για την ανϊδειξη τησ 

ποιϐτητασ των ελληνικών ΑΥΥ, πιςτοποιώντασ ϐτι το προώϐν ϋχει ακολουθόςει τουσ 

κανϐνεσ παραγωγόσ, ςυςκευαςύασ, τυποπούηςησ και πιςτοπούηςησ.  

5.8 . Οργϊνωςη προώθηςησ ΑΥΥ 

Με τη ςυνεργαςύα ομοειδών επιχειρόςεων θα μειωθεύ το κϐςτοσ και θα επιτευχθεύ το 

καλϑτερο δυνατϐ αποτϋλεςμα, με το μεγαλϑτερο δυνατϐ εϑροσ ςτην αγορϊ, 

ιδιαιτϋρωσ του εξωτερικοϑ.   

Σο Enterprise Greece ςυμβϊλει ςτισ εξαγωγϋσ ϐλων των ελληνικών προώϐντων, ϐμωσ 

βαςικό προϒπϐθεςη για την προώθηςό τουσ εύναι να αποκτόςουν ϋνα αναγνωρύςιμο 

ϐνομα ςτο εξωτερικϐ. Αυτϐ, εκτϐσ τησ διαφόμιςησ, ϋχει ςχϋςη με την τυποπούηςη η 

οπούα θα εδρϊζεται ςε ϐλα τα πρωτϐκολλα μϋςα απϐ τα οπούα πϋραςε το προώϐν για 

να γύνει ϋνα καταναλώςιμο αγαθϐ.  

5.9.  Φρηματοδοτικϊ εργαλεύα για την ανϊπτυξη των ΑΥΥ  

Οι παραγωγού που καλλιεργοϑν αρωματικϊ φυτϊ εύναι δικαιοϑχοι βαςικόσ ενύςχυςησ 

απϐ το 2015 ςϑμφωνα με την τελευταύα αναθεώρηςη τησ ΚΑΠ, εφϐςον πληροϑν τισ 

προϒποθϋςεισ κατανομόσ δικαιωμϊτων. Η καλλιϋργεια αρωματικών φυτών ανόκει 

ςτην Περιφϋρεια 2 των αρϐςιμων εκτϊςεων και το ϑψοσ τησ ενύςχυςησ εξαρτϊται απϐ 

την ιςτορικό αξύα των δικαιωμϊτων του κϊθε παραγωγοϑ. 
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Σο Τπουργεύο Αγροτικόσ Ανϊπτυξησ και Σροφύμων μϋςω του ΠΑΑ 2014-2020, μπορεύ να 

χρηματοδοτεύ δρϊςεισ οι οπούεσ προβλϋπονται ςτον οδικϐ χϊρτη υλοπούηςησ του 

Εθνικοϑ τρατηγικοϑ χεδύου (Ε) - ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β.1.  

Επύςησ, μϋςω του Αναπτυξιακοϑ Νϐμου, προβλϋπεται ενύςχυςη γεωργικών προώϐντων, 

ενώ και μϋςα απϐ το ΕΠΑ, ενιαύα δρϊςη κρατικών ενιςχϑςεων «Ερευνώ - Δημιουργώ - 

Καινοτομώ» τησ Γενικόσ Γραμματεύασ Έρευνασ και Σεχνολογύασ προβλϋπεται η 

ςϑνδεςη τησ ϋρευνασ και τησ καινοτομύασ με την επιχειρηματικϐτητα και η ενύςχυςη 

τησ ανταγωνιςτικϐτητασ, τησ παραγωγικϐτητασ και τησ εξωςτρϋφειασ των 

επιχειρόςεων προσ διεθνεύσ αγορϋσ, με ςκοπϐ τη μετϊβαςη ςτην ποιοτικό καινοτϐμα 

επιχειρηματικϐτητα και την αϑξηςη  τησ εγχώριασ προςτιθϋμενησ αξύασ. 

 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β. 
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6.  υμπερϊςματα 

Η επύπονη και μακρϐχρονη προςπϊθεια καθιϋρωςησ των ελληνικών ΑΥΥ ςτην 

εγχώρια και διεθνό αγορϊ απϐ μεμονωμϋνουσ παραγωγοϑσ θα πρϋπει να ενιςχυθεύ με 

εργαλεύα που θα αναδεικνϑουν την ποιοτικό υπεροχό τουσ και θα τα καταςτόςει 

ανταγωνιςτικϊ ςε επύπεδο καλλιϋργειασ, παραγωγόσ και διϊθεςησ, με ςημαντικϐ 

ϐφελοσ τϐςο για τουσ καλλιεργητϋσ, μεταποιητϋσ και εμπϐρουσ, ϐςο και για την εθνικό 

οικονομύα.  

ε  ςυνϋχεια αυτών, καταρτύςτηκε το παρϐν «Εθνικό τρατηγικό χϋδιο ανϊπτυξησ για 

την καλλιϋργεια, επεξεργαςύα και εμπορύα των Αρωματικών και Υαρμακευτικών 

Υυτών ςτην Ελλϊδα», 

 που αφού ϋλαβε υπόψη:  

 τισ εθνικϋσ ιδιαιτερϐτητεσ και χαρακτηριςτικϊ του κλϊδου 

 τισ ςτρατηγικϋσ κατευθυντόριεσ γραμμϋσ, ϐπωσ αυτϋσ τϋθηκαν απϐ την Ομϊδα 

Εργαςύασ για τα ΑΥΥ, που ςυςτϊθηκε και ςυγκροτόθηκε με την υπ΄αριθμ. 

4345/60870/25-5-2016 Απϐφαςη του Τπουργοϑ Αγροτικόσ Ανϊπτυξησ και Σροφύμων 

και αφού καθόριςε  τισ παρακϊτω προτεραιότητεσ : 

 Καταγραφό  των αυτοφυών ΑΥΥ τησ Ελλϊδασ, 

 Σαξινϐμηςη των αυτοφυών ΑΥΥ Δημιουργύα ελληνικών ποικιλιών ΑΥΥ για τα 

εύδη προτεραιϐτητασ, 

 Διατόρηςη ςε Σρϊπεζεσ Γενετικοϑ Τλικοϑ (Σ.Γ.Τ) ό Βοτανικοϑσ Κόπουσ (Β.Κ), 

 Εκπϐνηςη μελϋτησ για την ϊντληςη επύκαιρων και ςτοχευμϋνων  

πληροφοριών, ςχετικϊ με την εμπορύα και τισ διεθνεύσ αγορϋσ  και τϊςεισ των 

ΑΥΥ, 

 Σροποπούηςη νομοθεςύασ και καθοριςμϐσ πλαιςύου για τη ςυλλογό, διατόρηςη 

και αειφϐρο αξιοπούηςη τησ ενδημικόσ χλωρύδασ τησ χώρασ, 

 Ενύςχυςη δρϊςεων ςυλλογόσ, καταγραφόσ-προςταςύασ-διατόρηςησ-

τεκμηρύωςησ και χαρακτηριςμοϑ των αυτοφυών ΑΥΥ, 

 Οριςμϐσ των ειδών προτεραιϐτητασ, ανϊλογα με τη ζότηςη - τϊςεισ των 

φυτικών ειδών ςτισ διεθνεύσ αγορϋσ, τα προώϐντα προςτιθϋμενησ αξύασ, και την  

ανταγωνιςτικϐτητα των ελληνικών, με κϑριο κριτόριο το ςυγκριτικϐ 

πλεονϋκτημα τησ χώρασ, 

 Δημιουργύα ελληνικών ποικιλιών για τα εύδη προτεραιϐτητασ με μεγϊλη 

ζότηςη, 

 Ενύςχυςη τησ ϋρευνασ για τα εύδη προτεραιϐτητασ, 
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 Εκπαύδευςη-επιμϐρφωςη, ςε ϐλεσ τισ Περιφϋρειεσ, με εκπαιδευτικϐ πρϐγραμμα 

εκπαύδευςησ εκπαιδευτών και ςτη ςυνϋχεια ωφελοϑμενων, 

 Δημιουργύα πειραματικών φυτειών,  

 Παραγωγό πιςτοποιημϋνου πολλαπλαςιαςτικοϑ υλικοϑ.  

αποτύπωςε με ςχετικό πληρότητα το πλαύςιο που ςυμπεριλαμβϊνει τα εξόσ  : 

1. Επύλυςη θεςμικού τύπου δυςλειτουργιών και η ενιαιοπούηςη του νομικού πλαιςύου 

2. Προςταςύα και Αξιοπούηςη αυτοφυούσ γενετικού υλικού  

3. Πιςτοπούηςη του Πολλαπλαςιαςτικού Τλικού , με ςκοπό τη βελτύωςη τησ 

ανταγωνιςτικότητασ του κλϊδου και των προώόντων των ΑΥΥ 

4. Ενθϊρρυνςη των παραγωγικών επενδύςεων, με ςκοπό την ενύςχυςη τησ 

επιχειρηματικότητασ για τον εκςυγχρονιςμό των υφιςτϊμενων και την ύδρυςη 

νϋων επιχειρόςεων, την προςταςύα του περιβϊλλοντοσ, τη διαφοροπούηςη και τη 

βελτύωςη τησ ποιότητασ και τησ προςτιθϋμενησ αξύασ των προώόντων  

5. τόριξη δρϊςεων ςχετικϊ με την εμπορύα και τη μεταπούηςη, όπωσ η ςύςταςη 

οργανώςεων παραγωγών, η αναζότηςη νϋων αγορών, η βελτύωςη τησ 

παρουςύαςησ και τησ ςυςκευαςύασ των παραγόμενων προώόντων, η 

ιχνηλαςιμότητα, οι εκςτρατεύεσ γνωςτοπούηςησ και ευαιςθητοπούηςησ 

6. Ενύςχυςη τησ ϋρευνασ και τησ καινοτομύασ, με ςκοπό την ανϊπτυξη τεχνογνωςύασ 

και τη βελτύωςη των μεθόδων διαχεύριςησ ςε όλα τα επύπεδα τησ παραγωγικόσ 

διαδικαςύασ, ςτην πρωτογενό παραγωγό την μεταπούηςη, τη ςυντόρηςη και τη 

ςυςκευαςύα των προώόντων 

7. τόριξη ςτρατηγικών τοπικόσ ανϊπτυξησ με πρωτοβουλύα των τοπικών 

κοινοτότων και τοπικών ομϊδων δρϊςησ και κοινωνικόσ οικονομύασ 

8. Εκπόνηςη  οδηγών εφαρμογόσ και ςχετικών μελετών, που  θα ςυμβϊλλουν με τον 

καλύτερο δυνατό τρόπο,  ώςτε να οργανωθεύ ο κλϊδοσ τησ παραγωγόσ, εμπορύασ 

και μεταπούηςησ των Αρωματικών και Υαρμακευτικών Υυτών. 

 

 

 

 

 

 



 
 

  Εθνικό Σηπαηηγικό Σσέδιο ανάπηςξηρ για ηην καλλιέπγεια, επεξεπγαζία και εμποπία ηων 

Απωμαηικών και Φαπμακεςηικών Φςηών ζηην Ελλάδα 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παρϊρτημα Α 
 

Αποτύπωςη και Διϊχυςη ϋγκριτων  Ορθών Γεωργικών 

Πρακτικών Αρωματικών   Υαρμακευτικών Υυτών. 

Κατευθυντόριεσ οδηγύεσ για ορθϋσ γεωργικϋσ 

πρακτικϋσ και για τη ςυλλογό αυτοφυών 

Υαρμακευτικών Αρωματικών Υυτών (GACP-MAP) 

(Βϊςει του κειμϋνου τησ EUROPAM- European Herb 

Growers Association, ϋκδοςη 2010) 
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Α.1. Πεδύο εφαρμογόσ 

Οι κατευθυντόριεσ οδηγύεσ για Ορθϋσ Γεωργικϋσ Πρακτικϋσ, καθώσ και για την Καλό 

Πρακτικό υλλογόσ αυτοφυών φαρμακευτικών και αρωματικών φυτών (αρτυμϊτων) 

(GACP-MAP), προορύζονται να ιςχϑουν για την καλλιϋργεια, την ςυλλογό αυτοφυών 

φυτών και την πρωτογενό επεξεργαςύα ϐλων αυτών των φυτών και των παραγώγων 

τουσ, τα οπούα διακινοϑνται και χρηςιμοποιοϑνται ςτην Ευρωπαώκό Ένωςη. Ωσ εκ 

τοϑτου ιςχϑουν για την παραγωγό ϐλων των φυτικών υλών που χρηςιμοποιοϑνται 

εύτε ςε ϊμεςη εύτε ςε επεξεργαςμϋνη μορφό για τον ϊνθρωπο ό /και τα ζώα, ϐπωσ π.χ. 

φαρμακευτικϊ προώϐντα, ςυμπληρώματα διατροφόσ, ζωοτροφϋσ και καλλυντικϊ. 

Ιςχϑουν επύςησ για ϐλεσ τισ μεθϐδουσ παραγωγόσ ςυμπεριλαμβανομϋνησ τησ 

βιολογικόσ παραγωγόσ, ςϑμφωνα με τουσ ευρωπαώκοϑσ κανονιςμοϑσ. 

Α.1.1. Σο περιβϊλλον  

•  Καλλιϋργεια  

Κατϊ τη διϊρκεια τησ ϐλησ διαδικαςύασ παραγωγόσ, ςε γενικϋσ γραμμϋσ, θα πρϋπει να 

ληφθεύ μϋριμνα για την αποφυγό περιβαλλοντικών διαταραχών. Πρϋπει να 

ακολουθοϑνται οι αρχϋσ Ορθόσ Διαχεύριςησ τησ καλλιϋργειασ, ςυμπεριλαμβανομϋνησ 

μιασ κατϊλληλησ εναλλαγόσ των καλλιεργειών. Οι καλλιεργητϋσ που εμπλϋκονται ςτην 

παραγωγό των φαρμακευτικών και αρωματικών φυτών πρϋπει να εξαςφαλύζουν ϐτι 

αποφεϑγεται η βλϊβη ςτο υπϊρχον οικοςϑςτημα και ϐτι κϊνουν προςπϊθειεσ για τη 

διατόρηςη και την ενύςχυςη τησ βιοποικιλϐτητασ ςτισ καλλιεργοϑμενεσ εκτϊςεισ τουσ. 

Οι προςπϊθειεσ αυτϋσ θα πρϋπει να περιλαμβϊνουν:  

 παρακολοϑθηςη των φυτικών και ζωικών ειδών των οπούων η παρουςύα ςτο 

αγρϐκτημα εύναι απϐδειξη τησ ορθόσ περιβαλλοντικόσ πρακτικόσ.  

 καλό διαχεύριςη του υδϊτινου περιβϊλλοντοσ του αγροκτόματοσ για την 

διαςφϊλιςη και ενύςχυςη τησ ϊγριασ χλωρύδασ και πανύδασ.  

 τη διατόρηςη και την καλό διαχεύριςη των ςτοιχεύων του τοπύου με οικολογικό 

ςημαςύα (π.χ. δενδροςτοιχιών, δαςικών ζωνών και ουδϋτερων ζωνών). 

•  Άγρια ςυλλογό  

Όλα τα εμπλεκϐμενα μϋρη ςτη ςυλλογό των αυτοφυών φυτών πρϋπει να 

εξαςφαλύζουν ϐτι αποφεϑγονται  οι βλϊβεσ ςτο υπϊρχον οικοςϑςτημα ϊγριασ 

χλωρύδασ. Ειδικϐτερα, πρϋπει να αποφεϑγονται:  

 η εξαφϊνιςη ςυγκεκριμϋνων φυτικών ειδών ςε οριςμϋνεσ περιοχϋσ ό 

οριςμϋνων ςπϊνιων φυτικών πληθυςμών, λϐγω τησ υπερεκμετϊλλευςησ. 
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Όπου εύναι δυνατϐν, πρϋπει να ακολουθεύται η αρχό τησ «εκ περιτροπόσ 

ςυλλογόσ" για τη διευκϐλυνςη τησ αναπαραγωγόσ και ανανϋωςησ των πϐρων. 

 καταςτροφό του ςυνϐλου του φυτοϑ, λϐγω απροςεξύασ και απειρύασ εκ μϋρουσ 

του ςυλλϋκτη, ϐταν ςτισ περιςςϐτερεσ περιπτώςεισ θα όταν αρκετϐ να 

ςυλλεγεύ μϐνο ϋνα μϋροσ αυτοϑ.  

 ςϑγχυςη (λϐγω ϊγνοιασ ό κακόσ προαύρεςησ) ςτην ςυγκομιδό διαφορετικών 

ειδών, τα οπούα εκ πρώτησ ϐψεωσ εύναι παρϐμοια. 

 ςυλλογό των απειλοϑμενων ειδών, ςϑμφωνα με την τοπικό νομοθεςύα. Για 

φυτϊ, που προορύζονται για εξαγωγό απϐ τη χώρα τησ ςυλλογόσ πρϋπει ο 

ςυλλϋκτησ να αποκτόςει το πιςτοποιητικϐ τησ ϑμβαςησ για το Διεθνϋσ 

Εμπϐριο Απειλοϑμενων Ειδών τησ Άγριασ Πανύδασ και Φλωρύδασ (CITES).  

Α.1.2. Ποιότητα  

Οι παροϑςεσ κατευθυντόριεσ οδηγύεσ ορθών γεωργικών πρακτικών και ϊγριασ 

ςυλλογόσ παρϋχουν πρϐςθετεσ προδιαγραφϋσ για την παραγωγό και την επεξεργαςύα 

των πρώτων υλών με επύκεντρο τον εντοπιςμϐ των κρύςιμων βημϊτων, που 

απαιτοϑνται για να ςυμμορφωθοϑν, ώςτε να επιτευχθεύ καλόσ ποιϐτητασ φυτικϐ 

υλικϐ. το πλαύςιο αυτϐ, θα πρϋπει να ςτοχεϑουν ςτην ελαχιςτοπούηςη τησ 

ανεπαρκοϑσ ποιϐτητασ μϋςω τησ πρϐληψησ. Οι ςυςτϊςεισ του παρϐντοσ εγγρϊφου 

αποςκοποϑν ςτο να προςφϋρουν κατευθυντόριεσ οδηγύεσ για τουσ εθνικοϑσ 

κανονιςμοϑσ. 

Α.1.3. Τγιεινό 

 Ένασ βαςικϐσ ςτϐχοσ εύναι να εξαςφαλιςτεύ ϐτι οι φυτικϋσ πρώτεσ ϑλεσ 

ανταποκρύνονται ςτισ απαιτόςεισ του καταναλωτό και ςτα πρϐτυπα τησ βϋλτιςτησ 

ποιϐτητασ. Ιδιαύτερα ςημαντικϊ ςημεύα εύναι τα ακϐλουθα:  

 το φυτικϐ υλικϐ παρϊγεται ςϑμφωνα με τουσ κανϐνεσ υγιεινόσ, προκειμϋνου να 

μειωθεύ το μικροβιακϐ φορτύο ςτο ελϊχιςτο,  

 παρϊγεται με προςοχό, ϋτςι ώςτε να εύναι περιοριςμϋνεσ οι πιθανϋσ αρνητικϋσ 

επιπτώςεισ, που επηρεϊζουν τα φυτϊ κατϊ τη διϊρκεια τησ καλλιϋργειασ, τησ 

ςυλλογόσ αυτοφυών φυτών, τησ επεξεργαςύασ και τησ αποθόκευςόσ τουσ.  

Δεδομϋνου ϐτι τα φαρμακευτικϊ και αρωματικϊ φυτϊ και τα παρϊγωγϊ τουσ 

εκτύθενται, κατϊ τη διϊρκεια τησ παραγωγικόσ διαδικαςύασ, ςε μεγϊλο αριθμϐ τϐςο 

μικροβιακών, ϐςο και ϊλλων μολυςματικών παραγϐντων, ο κϑριοσ ςτϐχοσ των 

κατευθυντόριων οδηγιών εύναι να παρϋχουν επαρκό καθοδόγηςη για τουσ 
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παραγωγοϑσ και τουσ ςυλλϋκτεσ, προκειμϋνου να μειωθεύ ο βαθμϐσ μϐλυνςησ των 

φυτών (πρωτογενϋσ υλικϐ) ςτο ελϊχιςτο.  

Α.1.4. Πραγματοπούηςη 

Όλοι οι ςυμμετϋχοντεσ ςτην παραγωγικό διαδικαςύα (απϐ τουσ πρωτογενεύσ 

παραγωγοϑσ ςτουσ εμπϐρουσ) απαιτεύται να ςυμμορφώνονται με τισ παροϑςεσ 

κατευθυντόριεσ οδηγύεσ ςε εθελοντικό βϊςη και να επεξεργϊζονται ςυγκεκριμϋνα 

μϋτρα, προκειμϋνου να τισ πραγματοποιόςουν. Επιπλϋον αυτού, ϐςον τουσ αφορϊ, θα 

πρϋπει να ςυγκεντρώνουν ϐλα τα ϋγγραφα (Εμπιςτευτικϊ), προκειμϋνου να 

διατηρεύται η ιχνηλαςιμϐτητα τησ παραγωγικόσ διαδικαςύασ. Οι πιο ςημαντικϋσ 

πληροφορύεσ ςχετικϊ με την παρτύδα πρϋπει πϊντα να ςυνοδεϑουν το φυτικϐ υλικϐ  

ςε ϋνα ϋντυπο Σεκμηρύωςησ παρτύδασ (εγγραφϋσ ό / και ςόματα). Καλλιεργητϋσ, 

ςυλλϋκτεσ, ϋμποροι και μεταποιητϋσ των φαρμακευτικών και αρωματικών φυτών θα 

πρϋπει να ενθαρρϑνονται να ςϋβονται και να ςυμμορφώνονται με τισ κατευθυντόριεσ 

οδηγύεσ GACP-MAP, και επύςησ να απαιτοϑν απϐ τουσ ςυνεργϊτεσ τουσ να πληροϑν 

αυτϋσ τισ απαιτόςεισ. 

Α.2. Προςωπικό και Εγκαταςτϊςεισ 

 Σο προςωπικϐ θα πρϋπει να ϋχει επαρκό εκπαύδευςη πριν απϐ την εκτϋλεςη 

καθηκϐντων που απαιτοϑν αυτό τη γνώςη και να γνωρύζουν τισ καλϑτερεσ 

τεχνικϋσ για την καλλιϋργεια, τη ςυγκομιδό, την επεξεργαςύα, την ξόρανςη και τη 

διατόρηςη του φυτικοϑ υλικοϑ, προκειμϋνου να εξαςφαλιςτεύ η υψηλϐτερη 

δυνατό ποιϐτητα του προώϐντοσ. 

 Οι ςυλλϋκτεσ θα πρϋπει να ϋχουν την κατϊλληλη βοτανικό εκπαύδευςη, 

προκειμϋνου να αναγνωρύζουν τα φυτϊ προσ ςυλλογό, χωρύσ να κϊνουν 

οποιοδόποτε ςφϊλμα κατϊ τη ςυλλογό τουσ με οποιοδόποτε παρϐμοιο φυτϐ,  

προκειμϋνου να αποφευχθοϑν ανεπιθϑμητεσ προςμεύξεισ. Ο βαθμϐσ γνώςησ των 

ςυλλεκτών πρϋπει να ελϋγχεται κατϊ διαςτόματα απϐ αρμϐδιο πρϐςωπο, που ϋχει 

τεθεύ επικεφαλόσ απϐ τον οργανιςμϐ ςυλλογόσ. 

 Ο βαθμϐσ γνώςεων των ςυλλεκτών πρϋπει να τεκμηριώνεται ςε γραπτό μορφό. 

 Σο προςωπικϐ που εύναι επιφορτιςμϋνο με την ϐλη διαδικαςύα, που αφορϊ το 

φυτικϐ υλικϐ υποχρεοϑται να ϋχει υψηλϐ βαθμϐ προςωπικόσ υγιεινόσ 

(ςυμπεριλαμβανομϋνου του προςωπικοϑ που εργϊζεται ςτουσ αγροϑσ) και να ϋχει 

λϊβει την κατϊλληλη ενημϋρωςη ϐςον αφορϊ τισ ευθϑνεσ τουσ ςτον τομϋα τησ 

προςωπικόσ τουσ υγιεινόσ. 
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 Σα κτύρια ϐπου πραγματοποιεύται η επεξεργαςύα των φυτών πρϋπει να εύναι 

εφοδιαςμϋνα με αποδυτόρια, καθώσ και τουαλϋτεσ ςυμπεριλαμβανομϋνων των 

εγκαταςτϊςεων πλυςύματοσ των χεριών, ςϑμφωνα με τουσ αντύςτοιχουσ 

κανονιςμοϑσ. 

 Άτομα που υποφϋρουν απϐ γνωςτϋσ μολυςματικϋσ αςθϋνειεσ μεταδιδϐμενεσ μϋςω 

τησ τροφόσ, ςυμπεριλαμβανομϋνησ τησ διϊρροιασ, ό εύναι φορεύσ αυτών των 

αςθενειών, πρϋπει να αποκλεύονται απϐ περιοχϋσ ϐπου θα ϋρχονται ςε επαφό με 

το φυτικϐ υλικϐ, ςϑμφωνα με τουσ αντύςτοιχουσ κανονιςμοϑσ. 

 Άτομα με ανοιχτϋσ πληγϋσ, φλεγμονϋσ και μολϑνςεισ του δϋρματοσ θα πρϋπει να 

αποκλεύονται απϐ τισ περιοχϋσ ϐπου λαμβϊνει χώρα η επεξεργαςύα των φυτών, ό 

θα πρϋπει να φοροϑν κατϊλληλη προςτατευτικό ενδυμαςύα ό γϊντια, μϋχρι την 

πλόρη ανϊρρωςό τουσ. 

 Σο προςωπικϐ θα πρϋπει να προςτατεϑεται απϐ την επαφό με τοξικϊ ό δυνητικϊ 

αλλεργιογϐνα φυτικϊ υλικϊ με την κατϊλληλη προςτατευτικό ενδυμαςύα. 

 Θα πρϋπει να εξαςφαλύζεται η καλό υγεύα ϐλου του προςωπικοϑ που εμπλϋκεται 

ςτην καλλιϋργεια και την επεξεργαςύα του φυτικοϑ υλικοϑ. Οι κανονιςμού υγεύασ 

θα πρϋπει να εφαρμϐζονται ςτον χώρο εργαςύασ. 

 Όλεσ οι διαδικαςύεσ επεξεργαςύασ πρϋπει να εύναι απολϑτωσ ςϑμφωνεσ με τισ δϑο 

Κατευθυντόριεσ οδηγύεσ τησ ΕΕ-ςχετικϊ με την υγιεινό των τροφύμων και των 

γενικών αρχών για την υγιεινό των τροφύμων, καθώσ και με την Ευρωπαώκό 

Οδηγύα για την ορθό παραςκευαςτικό πρακτικό. 

Α.3. πόροι και Πολλαπλαςιαςτικό Τλικό 

Σο υλικϐ ςπορϊσ πρϋπει να εύναι ταυτοποιημϋνο βοτανικϊ (εύδοσ, υποεύδοσ κλπ), και να 

εύναι γνωςτϊ η ποικιλύα, ο χημειϐτυποσ και η προϋλευςό του. το χρηςιμοποιοϑμενο 

Πολλαπλαςιαςτικϐ Τλικϐ πρϋπει να εξαςφαλύζεται η ιχνηλαςιμϐτητϊ του (Βλ. 

τεκμηρύωςη). To ύδιο ιςχϑει και για το αγενϋσ Πολλαπλαςιαςτικϐ Τλικϐ (μοςχεϑματα, 

ριζώματα, φυτϊρια κλπ). Εϊν πρϐκειται για βιολογικό καλλιϋργεια, το αρχικϐ 

Πολλαπλαςιαςτικϐ Τλικϐ πρϋπει να εύναι πιςτοποιημϋνο ωσ «βιολογικϐ». 

Σο αρχικϐ Πολλαπλαςιαςτικϐ Τλικϐ πρϋπει να τηρεύ τισ απαιτόςεισ και τισ 

προδιαγραφϋσ ςχετικϊ με την καθαρϐτητα και την φυτρωτικό ικανϐτητα (ςτην 

περύπτωςη που υπϊρχουν, πρϋπει να χρηςιμοποιοϑνται πιςτοποιημϋνοι ςπϐροι / 

Πολλαπλαςιαςτικϐ Τλικϐ).To αρχικϐ υλικϐ πρϋπει να εύναι, ϐςο το δυνατϐν, 

απαλλαγμϋνο απϐ επιβλαβεύσ οργανιςμοϑσ και αςθϋνειεσ, ώςτε να εξαςφαλύζεται ό 
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υγιόσ ανϊπτυξη του φυτοϑ. Εϊν υπϊρχουν, πρϋπει να προτιμώνται εύδη ανθεκτικϊ / με 

αντοχϋσ, ό προϋλευςησ. 

Η παρουςύα φυτών που ανόκουν ςε ϊλλα εύδη /ό ποικιλύεσ, ό μϋρη αυτών, πρϋπει να 

ελϋγχεται ςε ϐλη τησ διϊρκεια τησ παραγωγικόσ διαδικαςύασ (καλλιϋργεια, ςυγκομιδό, 

ξόρανςη, ςυςκευαςύα). Σϋτοιου εύδουσ προςμύξεισ πρϋπει να απομακρϑνονται ϊμεςα.  

Σο Γενετικϐ υλικϐ, ό ςπϐροι, που προϋρχονται ό περιλαμβϊνουν Γενετικϊ 

Σροποποιημϋνουσ Οργανιςμοϑσ,  πρϋπει να ακολουθεύ τουσ εθνικοϑσ ό ευρωπαώκοϑσ 

Κανονιςμοϑσ.  

Α.4. Καλλιϋργεια 

Αναλϐγωσ με τον τϑπο τησ καλλιϋργειασ, εϊν εύναι ςυμβατικό ό βιολογικό, οι 

παραγωγού μποροϑν να ακολουθοϑν διαφορετικϋσ πρϐτυπεσ διαδικαςύεσ παραγωγόσ.  

Α. 4.1  Έδαφοσ και Λύπανςη 

 Σα αρωματικϊ φαρμακευτικϊ φυτϊ δεν πρϋπει να καλλιεργοϑνται ςε εδϊφη που 

ϋχουν ρυπανθεύ απϐ ιλϑ λυμϊτων.  

 Σα εδϊφη τησ καλλιϋργειασ δεν πρϋπει να εύναι μολυςμϋνα με βαρϋα μϋταλλα, και 

να εύναι απαλλαγμϋνα απϐ υπολεύμματα φυτοπροςτατευτικών προώϐντων και 

ϊλλων χημικών προώϐντων που δεν εύναι φυςικόσ προϋλευςησ. Για το λϐγο αυτϐ, 

πρϋπει να εφαρμϐζονται οι ελϊχιςτεσ δυνατϋσ ειςροϋσ χημικών.  

 Εϊν εφαρμϐζεται κοπριϊ ςτην καλλιϋργεια, πρϋπει να μην ϋχει ανθρώπινα 

περιττώματα, και πριν την εφαρμογό πρϋπει να ϋχει πλόρωσ κομποςτοποιηθεύ.  

 Όλα τα ϊλλα εύδη λύπανςησ πρϋπει να εφαρμϐζονται με μϋτρο, και ςϑμφωνα με τισ 

απαιτόςεισ του φυτοϑ και του ςυγκεκριμϋνου εύδουσ (ςυμπεριλαμβανομϋνων των 

εφαρμογών που γύνονται μεταξϑ των ςυγκομιδών).  

 τη χρόςη των λιπαςμϊτων πρϋπει να υπϊρχει πρϐνοια για ελαχιςτοπούηςη τησ 

ϋκπλυςησ.  

Α.4.2.  Άρδευςη 

 Η ϊρδευςη πρϋπει να περιορύζεται ϐςο εύναι δυνατϐν, και να γύνεται πϊντα 

ανϊλογα με τισ ανϊγκεσ του φυτοϑ. 

 Σο νερϐ ϊρδευςησ πρϋπει να πληρού εθνικϋσ και, αν υπϊρχουν,  ευρωπαώκϋσ 

προδιαγραφϋσ ποιϐτητασ, και να εύναι ϐςο το δυνατϐν απαλλαγμϋνο απϐ ρϑπουσ 

ϐπωσ περιττώματα, βαρϋα μϋταλλα, εντομοκτϐνα, παραςιτοκτϐνα και ϊλλεσ 

τοξικολογικϊ επιβλαβεύσ ουςύεσ.  
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Α.4.3.  Διατόρηςη/ φροντύδα τησ Καλλιϋργειασ και φυτοπροςταςύα 

 To ϐργωμα (κατεργαςύα εδϊφουσ) πρϋπει να προςαρμϐζεται ςτην ανϊπτυξη 

του φυτοϑ και τισ απαιτόςεισ του.   

 Η εφαρμογό ζιζανιοκτϐνων και ϊλλων χημικών  φυτοφαρμϊκων πρϋπει ϐςο το 

δυνατϐν να αποφεϑγεται. ε περιπτώςεισ που εύναι αναγκαύο, πρϋπει να 

γύνεται με την εφαρμογό των ελϊχιςτων δραςτικών δϐςεων, εγκεκριμϋνων 

φυτοπροςτατευτικών προώϐντων. 

 Σα χημικϊ προώϐντα φυτοπροςταςύασ που εφαρμϐζονται πρϋπει να  

ςυμμορφώνονται με τα μϋγιςτα ϐρια υπολειμμϊτων τησ Ευρωπαώκόσ Ένωςησ 

(ϐπωσ  καθορύζονται απϐ την Ευρωπαώκό Υαρμακοποιύα και τισ Ευρωπαώκϋσ 

Οδηγύεσ. 

 Η εφαρμογό και αποθόκευςη των φυτοπροςτατευτικών προώϐντων πρϋπει να 

γύνεται ςϑμφωνα με τισ οδηγύεσ τησ παραςκευϊςτριασ εταιρεύασ, και τισ 

ςχετικϋσ Οδηγύεσ των αρχών.  

 Η εφαρμογό πρϋπει να γύνεται μϐνο απϐ εξειδικευμϋνο προςωπικϐ, και με 

χρόςη εγκεκριμϋνου εξοπλιςμοϑ. Η εφαρμογό πρϋπει να γύνεται πριν τη 

ςυγκομιδό, ςε χρϐνο που προςδιορύζεται εύτε απϐ τον αγοραςτό, ό 

καθορύζεται απϐ τον παραγωγϐ του ςυγκεκριμϋνου φυτοπροςτατευτικοϑ 

προώϐντοσ. 

 Η χρόςη ζιζανιοκτϐνων και φυτοφαρμϊκων πρϋπει να τεκμηριώνεται (Βλ. 

Σεκμηρύωςη) και να γνωςτοποιεύται ςτον αγοραςτό, εϊν το ζητόςει. 

 Όλα τα μϋςα που ςχετύζονται με την θρϋψη και την χημικό φυτοπροςταςύα, 

πρϋπει να εξαςφαλύζουν την εμπορευςιμϐτητα του προώϐντοσ.  

 Ο αγοραςτόσ τησ ςυγκεκριμϋνησ παρτύδασ, θα πρϋπει να μπορεύ να ϋχει γραπτό 

πληροφϐρηςη για την μϊρκα, την ποιϐτητα και την ημερομηνύα χρόςησ του 

φυτοπροςτατευτικοϑ. 

 Ο υπεϑθυνοσ οργανιςμϐσ τησ καλλιϋργειασ, θα πρϋπει να ορύςει υπεϑθυνο 

ϊτομο, που να ελϋγχει τη ςυμμϐρφωςη  τησ διαδικαςύασ ςϑμφωνα με τισ 

προηγοϑμενεσ παραγρϊφουσ  και να υπογρϊφει, αποδεχϐμενοσ την 

υπευθυνϐτητα τησ απαιτοϑμενησ τεκμηρύωςησ (βλϋπε Α.10 Σεκμηρύωςη)  

Α. 5. υγκομιδό / υλλογό αυτοφυών φυτών 

 H ςυγκομιδό / ό η ςυλλογό αυτοφυών φυτών, πρϋπει να γύνεται ϐταν τα φυτϊ 

ϋχουν την καλϑτερη δυνατό ποιϐτητα, ανϊλογα με τισ χρόςεισ για τισ οπούεσ 

προορύζονται.  
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 H ςυγκομιδό / ςυλλογό αυτοφυών φυτών πρϋπει να γύνεται κατϊ προτύμηςη, 

κϊτω απϐ τισ βϋλτιςτεσ κατϊ το δυνατϐν, ςυνθόκεσ (υγρϊ εδϊφη, δροςιϊ, 

βροχό, ό εξαιρετικϊ υψηλό υγραςύα του αϋρα μπορεύ να εύναι δυςμενεύσ 

ςυνθόκεσ). Εϊν η ςυγκομιδό/ςυλλογό των φυτών γύνει ςε ςυνθόκεσ υγραςύασ, 

πρϋπει  να δοθεύ ιδιαύτερη προςοχό και φροντύδα, ώςτε να αποφευχθεύ η 

αρνητικό επύδραςη αυτόσ.  

 Σα χρηςιμοποιοϑμενα εργαλεύα πρϋπει να διατηροϑνται ςε ϊριςτη κατϊςταςη 

απϐ πλευρϊσ καθαριϐτητασ και λειτουργικϐτητασ. Μϋρη μηχανημϊτων που 

ϋρχονται ςε απευθεύασ επαφό με το φυτικϐ υλικϐ που ςυγκομύζεται, πρϋπει να 

καθαρύζονται ςυχνϊ και να διατηροϑνται καθαρϊ απϐ λϊδια, ό ϊλλουσ ρϑπουσ 

(ςυμπεριλαμβανομϋνων φυτικών υπολειμμϊτων). 

 Σα εξαρτόματα κοπόσ των εργαλεύων ςυγκομιδόσ/ςυλλογόσ, πρϋπει να 

ρυθμύζονται ώςτε να περιορύζεται η ςυλλογό υλικών-τεμαχιδύων του εδϊφουσ, 

ςτο ελϊχιςτο.  

 Κατϊ τη διϊρκεια τησ ςυγκομιδόσ/ςυλλογόσ, πρϋπει να δύνεται ιδιαύτερη 

προςοχό ώςτε να μην αναμιγνϑονται και τοξικϊ ζιζϊνια ςτο ςυλλεγϐμενο 

υλικϐ.  

 Κατεςτραμμϋνα ό αλλοιωμϋνα μϋρη των φυτών πρϋπει να απομακρϑνονται 

ϊμεςα. 

 Όλοι οι περιϋκτεσ/δοχεύα, που χρηςιμοποιοϑνται για το ςυγκομιςμϋνο φυτικϐ 

υλικϐ πρϋπει να εύναι καθαρού απϐ υπολεύμματα προηγοϑμενων ςυγκομιδών. 

Οι περιϋκτεσ ϐταν δεν χρηςιμοποιοϑνται πρϋπει να διατηροϑνται ςτεγνού και 

απαλλαγμϋνοι παραςύτων-εντϐμων, καθώσ και ςε μϋρη μη προςβϊςιμα ςε 

ποντύκια, τρωκτικϊ, αλλϊ και κατοικύδια, ό ζώα εκτροφόσ.  

 Σο ςυγκομιςμϋνο/ςυλλεγμϋνο φυτικϐ υλικϐ, δεν πρϋπει να ϋρχεται ςε 

απευθεύασ επαφό με το ϋδαφοσ. Πρϋπει να ςυλλϋγεται ϊμεςα και ςε ςτεγνϋσ, 

καθαρϋσ ςυνθόκεσ (ςϊκουσ, καλϊθια,  ρυμουλκοϑμενα μϋςα, δοχεύα κλπ) να 

μεταφϋρεται, με εξαύρεςη τα κομμϋνα εναϋρια τμόματα που αφόνονται ςε 

ςειρϋσ και τισ ρύζεσ πριν το πλϑςιμο. 

 Πρϋπει να αποφεϑγονται η μηχανικό καταπϐνηςη και ςυμπύεςη του υλικοϑ 

γιατύ μπορεύ να επιφϋρουν ανεπιθϑμητεσ αλλαγϋσ ςτην ποιϐτητα. χετικϊ με 

αυτϐ, πρϋπει να δύδεται προςοχό: 

 να αποφεϑγεται η υπερπλόρωςη των ςακιών  
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 η ςτούβαξη των ςακιών να μην οδηγεύ ςε ςυμπύεςη και διϐγκωςη του 

υλικοϑ 

 το ςυγκομιςμϋνο – ςυλλεγμϋνο υλικϐ, πρϋπει να διατηρεύται και να 

μεταφϋρεται ςε δοχεύα ό ςακιϊ, με τϋτοιο τρϐπο, ώςτε να αποφεϑγεται η 

ανϊπτυξη θερμϐτητασ. 

 Ο χρϐνοσ μεταξϑ τησ ςυγκομιδόσ /ό ςυλλογόσ απϐ τη φϑςη, και τησ ξόρανςησ ό 

περαιτϋρω επεξεργαςύασ του φυτοϑ, πρϋπει να εύναι πολϑ ςϑντομοσ, ώςτε να 

αποφεϑγεται η αλλούωςη τησ ποιϐτητϊσ του και η αϑξηςη του μικροβιακοϑ 

φορτύου.  

 Σο ςυγκομιςμϋνο υλικϐ πρϋπει να προςτατεϑεται απϐ παρϊςιτα-ϋντομα, 

τρωκτικϊ/ποντύκια, και ζώα. Η καταπολϋμηςη εχθρών, προςβολών κλπ πρϋπει 

να τεκμηριώνεται.  

 Ο υπεϑθυνοσ για τη ςυγκομιδό / ςυλλογό οργανιςμϐσ, πρϋπει να αναθϋτει ςε 

ϋναν επικεφαλόσ τον ϋλεγχο τησ ςυμμϐρφωςησ των διαδικαςιών ςϑμφωνα με 

τισ προηγοϑμενεσ παραγρϊφουσ και να υπογρϊφει, ώςτε να αποδϋχεται την 

υπευθυνϐτητα τησ απαιτοϑμενησ τεκμηρύωςησ.  

Α.6. Πρωτογενόσ επεξεργαςύα 

 Η πρωτογενόσ επεξεργαςύα περιλαμβϊνει ςτϊδια μεταπούηςησ ϐπωσ το 

πλϑςιμο, η κατϊψυξη, η απϐςταξη, η ξόρανςη, κλπ. Όλεσ αυτϋσ οι διαδικαςύεσ 

εύτε απευθϑνονται ςε διατροφικό  εύτε φαρμακευτικό χρόςη πρϋπει να 

ςυμμορφώνονται με τουσ ςχετικοϑσ Ευρωπαώκοϑσ και εθνικοϑσ κανονιςμοϑσ. 

 Με την ϊφιξη ςτην εγκατϊςταςη επεξεργαςύασ, το ςυγκομιςμϋνο υλικϐ θα 

πρϋπει εύτε να εκφορτωθεύ αμϋςωσ, εύτε να αποςυςκευαςτεύ,  εύτε να 

υποβληθεύ ςε επεξεργαςύα. Πριν απϐ την επεξεργαςύα, το υλικϐ δεν πρϋπει να 

εκτύθεται απευθεύασ ςτον όλιο (εκτϐσ απϐ την περύπτωςη που υπϊρχει μια 

ςυγκεκριμϋνη ανϊγκη, π.χ. απϐςταξη) και εϊν δεν ακολουθεύ πλϑςιμο θα 

πρϋπει να  προςτατεϑεται απϐ τη βροχό. 

 Οι εγκαταςτϊςεισ  που χρηςιμοποιοϑνται ςτην επεξεργαςύα του 

ςυγκομιςμϋνου υλικοϑ πρϋπει να εύναι καθαρϋσ, καθώσ και πλόρωσ 

αεριζϐμενεσ και δεν πρϋπει ποτϋ να χρηςιμοποιοϑνται για ϊλλουσ ςκοποϑσ 

(ςταβλιςμϐσ, κ.ϊ). 

 Οι εγκαταςτϊςεισ θα πρϋπει να εύναι καταςκευαςμϋνεσ ϋτςι ώςτε να παρϋχουν 

προςταςύα του ςυγκομιςμϋνου υλικοϑ απϐ πουλιϊ, ϋντομα, τρωκτικϊ, καθώσ 

και κατοικύδια ζώα. ε ϐλουσ τουσ χώρουσ αποθόκευςησ (περιλαμβανομϋνων 
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των χώρων ςυςκευαςύασ) και επεξεργαςύασ θα πρϋπει  να γύνεται  κατϊλληλη 

καταπολϋμηςη των επιβλαβών οργανιςμών και να διατηρεύται ςϑςτημα 

παρακολοϑθηςησ, ϐπωσ δολώματα, φερομονικϋσ παγύδεσ και ηλεκτρικϋσ 

μηχανϋσ θανϊτωςησ εντϐμων, απϐ επαρκώσ επαγγελματικϊ καταρτιςμϋνο 

προςωπικϐ ό εργολϊβο. 

 Ο εξοπλιςμϐσ τησ επεξεργαςύασ πρϋπει να διατηρεύται καθαρϐσ και να 

ςυντηρεύται τακτικϊ. 

 την περύπτωςη τησ φυςικόσ μεθϐδου ξόρανςησ ςε ανοιχτϐ χώρο, το υλικϐ θα 

πρϋπει να απλώνεται ςε ϋνα λεπτϐ ςτρώμα. Προκειμϋνου να εξαςφαλιςτεύ η 

ανεμπϐδιςτη κυκλοφορύα του αϋρα, τα πλαύςια ξόρανςησ πρϋπει να 

βρύςκονται ςε επαρκό απϐςταςη απϐ το ϋδαφοσ. Θα πρϋπει να επιχειρηθεύ η 

επύτευξη ομοιϐμορφησ ξόρανςησ του φυτικοϑ υλικοϑ, και ωσ εκ τοϑτου να 

αποφευχθεύ ο ςχηματιςμϐσ μοϑχλασ. Άμεςη ξόρανςη δεν πρϋπει να 

επιτρϋπεται παρϊ μϐνο με βουτϊνιο, προπϊνιο, ό φυςικϐ αϋριο. 

 Εκτϐσ απϐ την περύπτωςη τησ φυςικόσ ξόρανςησ ςε ανοιχτϐ χώρο οι ςυνθόκεσ 

(π.χ. θερμοκραςύα, διϊρκεια κ.λπ.) πρϋπει να επιλϋγονται λαμβϊνοντασ υπϐψη 

το εύδοσ (π.χ. ρύζα, φϑλλα ό ϊνθη) και το περιεχϐμενο ςε δραςτικϋσ ουςύεσ (π.χ. 

αιθϋρια ϋλαια και ϊλλα) του πρωτογενοϑσ υλικοϑ που πρϐκειται να παραχθεύ. 

 Η ξόρανςη απευθεύασ ςτο ϋδαφοσ ό κϊτω απϐ την ϊμεςη ϋκθεςη ςτον όλιο, θα 

πρϋπει να αποφεϑγεται εκτϐσ εϊν αυτϐ απαιτεύται για ϋνα ςυγκεκριμϋνο φυτϐ. 

 Όλα τα υλικϊ πρϋπει να επιθεωροϑνται και να υποβϊλλονται ςε επεξεργαςύα 

με ςκοπϐ την εξϊλειψη των προώϐντων εκτϐσ προδιαγραφών και των ξϋνων 

προςμύξεων. 

 Κϊδοι αποβλότων με ξεκϊθαρη επιςόμανςη θα πρϋπει να βρύςκονται ςε 

ετοιμϐτητα, να εύναι καθαρού και να εκκενώνονται καθημερινϊ. 

 Σο προώϐν θα πρϋπει να ςυςκευϊζεται αμϋςωσ για λϐγουσ προςταςύασ, 

διαςφϊλιςησ ποιϐτητασ και για τη μεύωςη του κινδϑνου επιμολϑνςεων. 

 Ο υπεϑθυνοσ για την πρωτογενό επεξεργαςύα οργανιςμϐσ θα πρϋπει να 

αναθϋςει ςε ϋναν επικεφαλόσ τον ϋλεγχο τησ ςυμμϐρφωςησ με τισ διαδικαςύεσ 

επεξεργαςύασ ςϑμφωνα με τισ  προηγοϑμενεσ παραγρϊφουσ και την υπογραφό 

τησ απαιτοϑμενησ τεκμηρύωςησ (βλϋπε Α.10 Σεκμηρύωςη). 
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Α.7. υςκευαςύα 

 Μετϊ τον επαναλαμβανϐμενο ϋλεγχο και την εξϊλειψη υλικοϑ χαμηλόσ ποιϐτητασ 

και ξϋνων προςμύξεων, το προώϐν πρϋπει να ςυςκευϊζεται καθαρϐ και ξηρϐ, κατϊ 

προτύμηςη ςε καινοϑριουσ ςϊκουσ, ςακοϑλεσ ό δοχεύα. 

 Η επιςόμανςη θα  πρϋπει να εύναι ςαφόσ, μϐνιμη και καταςκευαςμϋνη απϐ μη 

τοξικϊ υλικϊ. 

 Επαναχρηςιμοποιοϑμενα υλικϊ ςυςκευαςύασ θα πρϋπει να καθαρύζονται καλϊ και 

εύναι εντελώσ ςτεγνϊ πριν τη χρόςη.  

 Πρϋπει να διαςφαλύζεται ϐτι δεν υπϊρχει επιμϐλυνςη απϐ την 

επαναχρηςιμοπούηςη των ςϊκων. 

 Η πληροφορύα επιςόμανςησ πρϋπει να ςυμμορφώνεται με τισ ευρωπαώκϋσ και 

εθνικϋσ κανονιςτικϋσ διατϊξεισ. Ειδικϐτερα οι ετικϋτεσ πρϋπει να αναφϋρουν: 

 κοινό και λατινικό ονομαςύα του φυτοϑ (ςε ειδικϐ πλαύςιο επιςόμανςησ –  

ετικϋτα)  

 χρηςιμοποιοϑμενο τμόμα του φυτοϑ (ςε ειδικϐ πλαύςιο επιςόμανςησ – 

ετικϋτα) 

 ϐνομα και διεϑθυνςη του παραγωγοϑ (ςε ειδικϐ πλαύςιο επιςόμανςησ - 

ετικϋτα)    

 αριθμϐ παρτύδασ (ςε ειδικϐ πλαύςιο επιςόμανςησ - ετικϋτα)                           

 τεχνικϋσ ςυντόρηςησ 

 ϋνδειξη κινδϑνου 

 λεπτομϋρειεσ ςυςκευαςύασ και μεταφορϊσ 

 Σα υλικϊ ςυςκευαςύασ πρϋπει να αποθηκεϑονται ςε καθαρϐ και ξηρϐ μϋροσ,  που 

πρϋπει να εύναι απαλλαγμϋνο απϐ παρϊςιτα και να εύναι απρϐςιτο ςε ζώα.  

 Πρϋπει να διαςφαλύζεται ϐτι δεν λαμβϊνει χώρα επιμϐλυνςη του προώϐντοσ με τη 

χρόςη του υλικοϑ ςυςκευαςύασ, ιδιαύτερα ςτην περύπτωςη ινωδών ςϊκων. 

Α.8. Αποθόκευςη και μεταφορϊ 

 υςκευαςμϋνα αποξηραμϋνα υλικϊ και αιθϋρια ϋλαια πρϋπει να φυλϊςςονται ςε 

ξηρϐ, καλϊ αεριζϐμενο κτύριο, ςτο οπούο οι ημερόςιεσ διακυμϊνςεισ τησ 

θερμοκραςύασ εύναι περιοριςμϋνεσ και εξαςφαλύζεται ο καλϐσ αεριςμϐσ. 

 Νωπϊ προώϐντα (εκτϐσ του βαςιλικοϑ- Ocimum basilicum L.) θα πρϋπει να 

αποθηκεϑονται μεταξϑ 1 ° C και 5 ° C, ενώ τα κατεψυγμϋνα προώϐντα θα πρϋπει να 

αποθηκεϑονται κϊτω απϐ -18 ° C (ό κϊτω απϐ τουσ -20 ° C για μακροπρϐθεςμη 

αποθόκευςη). Η αποθόκευςη αιθϋριων ελαύων πρϋπει να ςυμμορφώνεται με τα 
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ςχετικϊ πρϐτυπα αποθόκευςησ και μεταφορϊσ χημικών ουςιών ςχετικϊ με τουσ 

κινδϑνουσ και τισ απαιτόςεισ επιςόμανςησ ςϑμφωνα με τουσ εθνικοϑσ 

κανονιςμοϑσ και ιδύωσ τησ οδηγύασ τησ ΕΕ 94/55 /ΕEC. 

 Ωσ προςταςύα κατϊ των παραςύτων, των πτηνών, των τρωκτικών και των 

κατοικύδιων ζώων, τα ανούγματα των παραθϑρων και θυρών πρϋπει να 

προςτατεϑονται, π.χ.  με ςυρματϐπλεγμα. 

 Σο αποξηραμϋνο, ςυςκευαςμϋνο ό μη φυτικϐ υλικϐ, θα πρϋπει να αποθηκεϑεται 

ςωςτϊ: ςε κτύρια με πατώματα απϐ ςκυρϐδεμα ό παρϐμοιο εϑκολα καθαριζϐμενο 

υλικϐ, ςε παλϋτεσ, με επαρκό απϐςταςη απϐ τον τούχο, πλόρωσ διαχωριςμϋνο απϐ 

ϊλλα φυτϊ ώςτε να αποφεϑγεται η διαςταυροϑμενη επιμϐλυνςη. 

 Σα βιολογικϊ προώϐντα πρϋπει να αποθηκεϑονται ςϑμφωνα με την εθνικό 

νομοθεςύα βιολογικών προώϐντων και την Οδηγύα ΕΕ 2092/91. 

 την περύπτωςη μεταφορϊσ μη ςυςκευαςμϋνου φυτοϑ, εύναι ςημαντικϐ να 

εξαςφαλιςτοϑν καθαρϋσ και ξηρϋσ ςυνθόκεσ για τη μεύωςη του κινδϑνου 

διαςταυροϑμενησ επιμϐλυνςησ με προηγουμϋνωσ μεταφερθϋντα φυτϊ καθώσ και 

ανϊπτυξησ μοϑχλασ ό ζυμώςεων.  

 ε περύπτωςη μεταφορϊσ νωποϑ υλικοϑ εύναι εξαιρετικϊ ςκϐπιμο να 

χρηςιμοποιοϑνται αεριζϐμενα δοχεύα. Εναλλακτικϊ ςυνύςταται η χρόςη επαρκώσ 

αεριζϐμενων οχημϊτων μεταφορϊσ και ϊλλων αεριζϐμενων εγκαταςτϊςεων.  

 Η μεταφορϊ αιθερύων ελαύων  πρϋπει να ςυμμορφώνεται με τουσ αντύςτοιχουσ 

κανονιςμοϑσ. Θα πρϋπει να τηροϑνται οι εθνικού και ευρωπαώκού κανονιςμού ςτον 

τομϋα των μεταφορών. 

 Η χρόςη υποκαπνιςμοϑ κατϊ των παραςύτων θα πρϋπει να πραγματοποιεύται μϐνο 

ςε περύπτωςη ανϊγκησ και απϐ αποκλειςτικϊ αδειοδοτημϋνο προςωπικϐ. Μϐνο οι 

εγγεγραμμϋνεσ χημικϋσ ουςύεσ θα πρϋπει να χρηςιμοποιοϑνται. Κϊθε 

υποκαπνιςμϐσ κατϊ παραςύτων θα πρϋπει να τεκμηριώνεται (βλϋπε τεκμηρύωςη). 

 Για τον υποκαπνιςμϐ των αποθηκών, θα πρϋπει να χρηςιμοποιοϑνται μϐνο 

επιτρεπϐμενεσ ουςύεσ, ςϑμφωνα με Ευρωπαώκϋσ ό εθνικϋσ κανονιςτικϋσ διατϊξεισ. 

 Όταν χρηςιμοποιεύται κατϊψυξη ό κορεςμϋνοσ ατμϐσ  για τον ϋλεγχο των 

παραςύτων, η υγραςύα του υλικοϑ πρϋπει να ελϋγχεται μετϊ την επεξεργαςύα. 

Α.9. Εξοπλιςμόσ 

 Ο εξοπλιςμϐσ που χρηςιμοποιεύται ςτην καλλιϋργεια / ςυλλογό αυτοφυών και 

επεξεργαςύα φυτών θα πρϋπει να εύναι εϑκολο να καθαριςτεύ, προκειμϋνου να 

εξαλειφθεύ ο κύνδυνοσ επιμϐλυνςησ. 
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 Όλα τα μηχανόματα πρϋπει εύναι τοποθετημϋνα με εϑκολα προςβϊςιμο τρϐπο. 

Πρϋπει να εύναι καλϊ ςυντηρημϋνα και να καθαρύζονται τακτικϊ. Σα μηχανόματα 

λύπανςησ και εφαρμογόσ φυτοφαρμϊκων πρϋπει να εύναι τακτικϊ 

βαθμονομημϋνα. 

 Κατϊ προτύμηςη θα πρϋπει να χρηςιμοποιεύται μη-ξϑλινοσ εξοπλιςμϐσ εκτϐσ εϊν 

παραδοςιακϊ απαιτεύται ξϑλινο υλικϐ.  

 Όταν χρηςιμοποιεύται ξϑλινοσ εξοπλιςμϐσ (ϐπωσ π.χ. παλϋτεσ, χοϊνεσ κλπ), δεν θα 

πρϋπει να ϋρχεται ςε ϊμεςη επαφό με χημικϋσ ουςύεσ και μολυςμϋνα υλικϊ, οϑτωσ 

ώςτε να προλαμβϊνεται η επιμϐλυνςη του φυτικοϑ υλικοϑ. 

Α.10. Σεκμηρύωςη 

 Πρϋπει να τηροϑνται αρχεύα αγροϑ που να εμφανύζουν την προηγοϑμενη 

καλλιϋργεια και τισ ειςροϋσ και να υπογρϊφονται απϐ το υπεϑθυνο πρϐςωπο. Σα 

αρχεύα πεδύου θα πρϋπει να ςυγκεντρώνουν ϐλεσ τισ πληροφορύεσ ςχετικϊ με την 

καλλιϋργεια, ϐπωσ: προηγοϑμενη καλλιϋργεια, ςπϐροι που χρηςιμοποιόθηκαν, το 

ϐνομα του φυτοϑ που καλλιεργεύται, ακριβόσ θϋςη του αγροϑ, οποιαδόποτε 

αντιμετώπιςη με φυτοφϊρμακα, ζιζανιοκτϐνα, λιπϊςματα και ρυθμιςτϋσ 

ανϊπτυξησ ό οποιαδόποτε χημικϊ φυτοπροςτατευτικϊ (που ορύζονται ωσ: 

ονομαςύα του προώϐντοσ, την ημερομηνύα, την ποςϐτητα και την αιτύα τησ 

αντιμετώπιςησ). υνύςταται πλόρησ ιχνηλαςιμϐτητα των υλικών και του 

εξοπλιςμοϑ που χρηςιμοποιεύται. 

 Κϊθε αρχεύο του αγροϑ πρϋπει να προςδιορύζεται αλϊθητα και με ςαφόνεια και 

απϐ ϋναν αριθμϐ ό ςόμα (ςε ςυμφωνύα με μύα γραπτό διαδικαςύα). 

 Ειδικϋσ ςυνθόκεσ κατϊ τη διϊρκεια τησ καλλιϋργειασ, οι οπούεσ δϑνανται να 

επηρεϊςουν τη χημικό ςϑνθεςη, ϐπωσ ακραύεσ καιρικϋσ ςυνθόκεσ, παρϊςιτα (ιδύωσ 

κατϊ την περύοδο τησ ςυγκομιδόσ) θα πρϋπει να καταγρϊφονται ςτο αρχεύο 

πεδύου. 

 Ο οργανιςμϐσ που εκτελεύ τη ςυλλογό θα πρϋπει να πιςτοποιεύ εγγρϊφωσ και 

 για κϊθε καλλιϋργεια τα γενικϊ δεδομϋνα ςχετικϊ με τη ςυλλογό, υποδεικνϑοντασ 

την περιοχό ό περιφϋρεια που εμπλϋκονται και ϊλλα δεδομϋνα που επηρεϊζουν 

την ποιϐτητα του προώϐντοσ, ϐπωσ: ενδιαύτημα, κλύμα, εύδοσ του εδϊφουσ και τα 

λοιπϊ. 

 Όλα τα προώϐντα – ϋτοιμα και ημιϋτοιμα - πρϋπει να εύναι ςαφώσ και ευδιϊκριτα 

 προςδιοριςμϋνα απϐ τον αριθμϐ τησ παρτύδασ.  Η εκχώρηςη αριθμοϑ παρτύδασ 

πρϋπει να λαμβϊνει χώρα ςε πρώιμο ςτϊδιο. 
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 Όλεσ οι διεργαςύεσ και οι διαδικαςύεσ που θα μποροϑςαν να δημιουργόςουν 

επιπτώςεισ ςτην ποιϐτητα του προώϐντοσ πρϋπει να ειςαχθοϑν ςτα Αρχεύα 

Διαχεύριςησ Παρτύδασ (ΑΔΠ). Σα ΑΔΠ πρϋπει να αποτελοϑν μύα ςυλλογό ϐλων των 

αρχεύων που περιγρϊφουν τη ςχετικό επεξεργαςύα που γύνεται ςε μια παρτύδα 

παραγωγόσ. 

 Σα ΑΔΠ θα πρϋπει να ςυγκεντρώνουν τισ ακϐλουθεσ πληροφορύεσ: ϐνομα φυτικοϑ 

υλικοϑ, αριθμϐ παρτύδασ, ημερομηνύα (ϋναρξη και λόξη τησ διαδικαςύασ), 

εξοπλιςμϐ (ϐνομα, τϑποσ, αριθμϐσ), παρϊμετροι που χρηςιμοποιόθηκαν  και 

περιγραφό τησ διαδικαςύασ. Σα αρχεύα θα πρϋπει να εύναι χρονολογημϋνα και να 

υπογρϊφονται απϐ τον υπεϑθυνο τησ επεξεργαςύασ. υνύςταται πλόρησ 

ιχνηλαςιμϐτητα μεταξϑ τησ καλλιϋργειασ (αρχεύο αγροϑ), δεδομϋνων ϊγριασ 

ςυλλογόσ και επεξεργαςύασ του φυτικοϑ υλικοϑ (ΑΔΠ). 

 Παρτύδεσ απϐ διαφορετικϋσ περιοχϋσ θα πρϋπει να αναμιγνϑονται μϐνο εϊν 

διαςφαλύζεται ϐτι τα υλικϊ εύναι απολϑτωσ ϐμοια απϐ ϐλεσ τισ απϐψεισ (βοτανικό 

και φυτοχημικό). Σϋτοιεσ διαδικαςύεσ ανϊμιξησ θα πρϋπει να τεκμηριώνονται ςτο 

ΑΔΠ. 

 Η ιχνηλαςιμϐτητα μεταξϑ του αριθμοϑ παρτύδασ μύγματοσ και τον αριθμϐ των 

αρχικών παρτύδων πρϋπει να εύναι εμφανόσ ςτο ΑΔΠ. 

 Η εφαρμογό παραγϐντων υποκαπνιςμοϑ, ϐπωσ η φωςφύνη ό οποιοδόποτε ϊλλη 

φυτοπροςτατευτικό ουςύα πρϋπει να ειςϊγεται ςτα ΑΔΠ. 

 Όλεσ οι ςυμφωνύεσ (οδηγύεσ παραγωγόσ, ςυμβϊςεισ κλπ) μεταξϑ του παραγωγοϑ 

και του αγοραςτό πρϋπει να καθορύζονται εγγρϊφωσ. 

 Για να εξαςφαλιςτεύ πλόρησ ιχνηλαςιμϐτητα, το φυτικϐ υλικϐ πρϋπει να 

μεταφϋρεται πϊντα με ϋνα ϋγγραφο αποςτολόσ (αρχεύο ό ετικϋτα), το οπούο να 

αναφϋρει τουλϊχιςτον τα εξόσ: ϐνομα του παραγωγοϑ, ονομαςύα και τμόμα του 

φυτικοϑ υλικοϑ, αριθμϐ τησ παρτύδασ και ημερομηνύα παραγωγόσ. 

 Σα αποτελϋςματα των ελϋγχων πρϋπει να καταγρϊφονται ςε Έκθεςη Ελϋγχου. 

 Αντύγραφα ϐλων των εγγρϊφων (αρχεύα πεδύου, δεδομϋνα ϊγριασ ςυλλογόσ, 

Εκθϋςεισ Ελϋγχου, Αναφορϋσ ανϊλυςησ, ΑΔΠ) πρϋπει να αποθηκεϑονται για 

τουλϊχιςτον 7 χρϐνια απϐ την ημερομηνύα ςυγκομιδόσ. 

 Επιβϊλλεται η τόρηςη δεύγματοσ αναφορϊσ απϐ κϊθε παρτύδα παραγωγόσ με 

χρόςη γραπτόσ διαδικαςύασ δειγματοληψύασ. υνιςτϊται η διατόρηςη των 

δειγμϊτων αναφορϊσ για ϐχι λιγϐτερο απϐ τρύα χρϐνια. 
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Α. 11. Διαςφϊλιςη Ποιότητασ 

Οι ςυμφωνύεσ μεταξϑ των παραγωγών και των αγοραςτών των φαρμακευτικών και 

αρωματικών φυτών, ςε ςχϋςη με ζητόματα ποιϐτητασ, π.χ. δραςτικϋσ ουςύεσ και ϊλλα 

χαρακτηριςτικϊ ςυςτατικϊ, οπτικϋσ και αιςθητηριακϋσ ιδιϐτητεσ, μικροβιολογικϊ 

δεδομϋνα, ϐρια καταλούπων φυτοπροςτατευτικών ουςιών και βαρϋων μετϊλλων θα 

πρϋπει  να βαςύζονται ςε διεθνώσ αναγνωριςμϋνεσ ό εθνικϋσ προδιαγραφϋσ και θα 

πρϋπει να καθορύζονται ςε γραπτό μορφό. 

Α.12. Αυτοεπιθεώρηςη 

 Αυτοεπιθεώρηςη θα πρϋπει να διενεργεύται για την παρακολοϑθηςη τησ 

εφαρμογόσ και τησ ςυμμϐρφωςησ με τισ Ορθϋσ Γεωργικϋσ Πρακτικϋσ και για την 

πρϐταςη απαραύτητων διορθωτικών ενεργειών. 

 Ζητόματα προςωπικοϑ, εγκαταςτϊςεων, εξοπλιςμοϑ, τεκμηρύωςησ, παραγωγόσ, 

ποιοτικοϑ ελϋγχου, διανομόσ φυτικών φαρμακευτικών προώϐντων, διαχεύριςησ 

παραπϐνων και ανακλόςεων και αυτοεπιθεωρόςεων θα πρϋπει να εξετϊζονται ςε 

διαςτόματα που ακολουθοϑν ϋνα προδιαγεγραμμϋνο πρϐγραμμα ϋτςι ώςτε να 

επικυρώνεται η ςυμμϐρφωςη με τισ αρχϋσ Διαςφϊλιςησ Ποιϐτητασ. 

 Η αυτοεπιθεώρηςη θα πρϋπει να διενεργεύται με ανεξϊρτητο και λεπτομερό τρϐπο 

απϐ οριςμϋνο προςωπικϐ τησ εταιρεύασ που διαθϋτει τα κατϊλληλα προςϐντα. 

Εύναι χρόςιμοι και οι ανεξϊρτητο ϋλεγχοι απϐ εξωτερικοϑσ εμπειρογνώμονεσ. 

 Οι αυτοεπιθεωρόςεισ θα πρϋπει να καταγρϊφονται. Οι αναφορϋσ θα πρϋπει να 

περιϋχουν ϐλεσ τισ παρατηρόςεισ που ϋγιναν κατϊ την επιθεώρηςη και, ϐπου εύναι 

εφαρμϐςιμο, τισ προτϊςεισ για διορθωτικϊ μϋτρα. Θα πρϋπει να καταγρϊφονται 

και οι βελτιωτικϋσ ενϋργειεσ που λαμβϊνουν χώρα ςτη ςυνϋχεια. 
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Παρϊρτημα Β 

 

Άμεςεσ και ϋμμεςεσ δυνατότητεσ αξιοπούηςησ ενιςχύςεων, 

αναπτυξιακών προγραμμϊτων και χρηματοδοτικών 

μϋςων, για την παραγωγό, μεταπούηςη και διϊθεςη 

Αρωματικών και Υαρμακευτικών Υυτών  

(* υπό την αύρεςη μικρών τροποποιόςεων κατϊ την διαδικαςύα των επύ μϋρουσ 

προκηρύξεων) 
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Β.1  Ενιςχύςεισ και Μϋτρα του Προγρϊμματοσ Αγροτικόσ 

Ανϊπτυξησ 2014-20, με δυνατότητεσ αξιοπούηςησ από τον 

κλϊδο των Αρωματικών και Υαρμακευτικών Υυτών  

 

Β.1.1 . Για τισ ενιςχύςεισ του Πυλώνα  1, ιςχύει ότι : 

Οι παραγωγού που καλλιεργοϑν αρωματικϊ φυτϊ εύναι δικαιοϑχοι βαςικόσ ενύςχυςησ 

απϐ το 2015 ςϑμφωνα με την τελευταύα αναθεώρηςη τησ ΚΑΠ, εφϐςον πληροϑν τισ 

προϒποθϋςεισ κατανομόσ δικαιωμϊτων. Η καλλιϋργεια αρωματικών φυτών ανόκει 

ςτην Περιφϋρεια 2 των αρϐςιμων εκτϊςεων και το ϑψοσ τησ ενύςχυςησ εξαρτϊται απϐ 

την ιςτορικό αξύα των δικαιωμϊτων του κϊθε παραγωγοϑ. 

 

Β.1.2.   Για τα μϋτρα του προγρϊμματοσ Αγροτικόσ Ανϊπτυξησ 2014-

2020 με δυνατότητεσ αξιοπούηςησ και για αρωματικϊ και 

φαρμακευτικϊ φυτϊ  

Β.1.2.1. :  Μϋτρο 11 

 “Βιολογικϋσ Καλλιϋργειεσ” - ΠΑΑ 2014-2020 

 

Σο ύψοσ τησ ενύςχυςησ και για τα δυο  κατωτϋρω  υπομϋτρα για τα ΑΥΥ ϋχει 

καθοριςθεύ ςτα  60 € / ςτρϋμμα 

 Τπομϋτρο  11.1. Ενιςχύςεισ για τη μετατροπό ςε βιολογικϋσ πρακτικϋσ και 

μεθόδουσ  (νεοειςερχόμενοι παραγωγού) 

το πλαύςιο τησ δρϊςησ 11.1.1 ενιςχϑεται η μετατροπό των καλλιεργητικών πρακτικών 

και μεθϐδων παραγωγόσ ςτη γεωργύα απϐ ςυμβατικϋσ ςε βιολογικϋσ, ςε δικαιοϑχουσ 

που εφαρμϐζουν τον Κανονιςμϐ 834/2007. Οι δικαιοϑχοι δεςμεϑονται να ςυνϊψουν 

ςϑμβαςη με εγκεκριμϋνο Οργανιςμϐ Πιςτοπούηςησ βιολογικών προώϐντων. 

Η δϋςμευςη εύναι τριετοϑσ διϊρκειασ και εφαρμϐζεται ςε καθοριςμϋνα αγροτεμϊχια 

καθ ϐλη τη διϊρκεια τησ τριετύασ. Οι δικαιοϑχοι του υπομϋτρου, μετϊ την επιτυχό 

ολοκλόρωςη τησ τριετοϑσ δϋςμευςησ τουσ για μετατροπό του ςυςτόματοσ 

καλλιϋργειασ ςε βιολογικό, μποροϑν, εφϐςον το επιθυμοϑν, να ενταχθοϑν ςτο 

υπομϋτρο «Ενιςχϑςεισ για τη διατόρηςη βιολογικών πρακτικών και μεθϐδων 

παραγωγόσ». 
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 Τπομϋτρο 11.2 .  Ενιςχύςεισ για τη διατόρηςη πρακτικών και μεθόδων 

βιολογικόσ γεωργύασ (παλιού παραγωγού) 

το πλαύςιο τησ δρϊςησ ενιςχϑεται η διατόρηςη βιολογικών καλλιεργητικών 

πρακτικών και μεθϐδων παραγωγόσ ςτη γεωργύα, ςε δικαιοϑχουσ που εφαρμϐζουν 

τον Κανονιςμϐ 834/2007 και  διατηροϑν ενεργό ςϑμβαςη με εγκεκριμϋνο Οργανιςμϐ 

ελϋγχου και πιςτοπούηςησ βιολογικών προώϐντων. 

Η δϋςμευςη  εύναι πενταετόσ με δυνατϐτητα ετόςιασ παρϊταςησ μετϊ τη λόξη τησ 

αρχικόσ περιϐδου. Εφαρμϐζεται ςε καθοριςμϋνα αγροτεμϊχια καθϐλου τη διϊρκεια 

τησ πενταετύασ. 

Β.1.2.1 :  Μϋτρο 4.1 

‘’ςτόριξη για επενδύςεισ  ςε γεωργικϋσ εκμεταλλεύςεισ’’ 

υνολικόσ προώπολογιςμόσ Μϋτρου : 193.426.939 € ςε κοινοτικό ςυμμετοχό 

Δικαιούχοι: Υυςικϊ ό Νομικϊ Πρϐςωπα κϊτοχοι γεωργικών εκμεταλλεϑςεων. 

Εύδοσ ςτόριξησ: Επιχορόγηςη. 

Μϋγιςτο ύψοσ επϋνδυςησ: 500.000 € για ατομικϋσ επενδϑςεισ και 2 εκατ. € για 

ςυλλογικϋσ επενδϑςεισ  

Ποςοςτό ενύςχυςησ:  

 75% Μικρϊ Νηςιϊ Αιγαύου 

 50% Λιγϐτερο Ανεπτυγμϋνεσ Περιφϋρειεσ  

 40% Λοιπϋσ Περιοχϋσ (τ. Ελλϊδα, Δυτ. Μακεδονύα, Αττικό) 

Σα ανωτϋρω ποςοςτϊ  μπορούν με Τ.Α να προςαυξϊνονται κατϊ 20 ποςοςτιαύεσ 

μονϊδεσ και μϋχρι το 90% ςτισ ακϐλουθεσ κατηγορύεσ: 

 Νϋουσ γεωργοϑσ 

 ε περιοχϋσ που αντιμετωπύζουν φυςικϊ ό ϊλλα ειδικϊ μειονεκτόματα 

 ε επενδϑςεισ που ςυνδϋονται με τα μϋτρα των γεωργοπεριβαλλοντικών και 

τησ βιολογικόσ γεωργύασ 

 ε ςυλλογικϋσ επενδϑςεισ, ολοκληρωμϋνα επενδυτικϊ ςχϋδια και επενδυτικϊ 

ομϊδων παραγωγών μετϊ απϐ ςυγχώνευςη. 

Επιλϋξιμεσ δαπϊνεσ:  

 Αγορϊ γησ ( αφορϊ ςε ποςοςτϐ ϋωσ 10 % του ςυνολικοϑ κϐςτουσ τησ 

επϋνδυςησ και για τισ περιπτώςεισ που ςυμπεριλαμβϊνονται 

εγκαταλελειμμϋνεσ εγκαταςτϊςεισ το ϐριο ανϋρχεται ϋωσ 15%  

 Ανϋγερςη, επϋκταςη, εκςυγχρονιςμϐσ γεωργικών κτιρύων και καταςκευών 
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 Αγορϊ, μεταφορϊ και εγκατϊςταςη καινοϑργιου μηχανολογικοϑ και 

λοιποϑ εξοπλιςμοϑ 

 Αγορϊ, μεταφορϊ και εγκατϊςταςη πολυετών φυτειών 

 Περύφραξη και διαμϐρφωςη αγροτεμαχύων 

 Αγορϊ καινοϑργιου μελιςςοκομικοϑ και ανθοκομικοϑ αυτοκινότου 

 Γενικϋσ Δαπϊνεσ (ϐπωσ αμοιβϋσ για τη ςϑνταξη και υποβολό αύτηςησ 

ςτόριξησ και αύτηςησ πληρωμόσ, αμοιβϋσ μηχανικών, ςυμβοϑλων καθώσ 

και αμοιβϋσ για την ϋκδοςη αναγκαύων αδειοδοτόςεων). 

Δεν ενιςχύονται : 

 Ο μεταχειριςμϋνοσ εξοπλιςμϐσ 

 Ο Υ.Π.Α. που ανακτϊται 

 Οι δαπϊνεσ για αγορϊ ζώων 

 Οι δαπϊνεσ για αγορϊ ετόςιων φυτών ό φυτών που εγκαθύςτανται με 

ςπορϊ 

 Οι δαπϊνεσ για απλό αντικατϊςταςη μηχανολογικοϑ εξοπλιςμοϑ 

 Η αγορϊ δικαιωμϊτων γεωργικόσ παραγωγόσ, δικαιωμϊτων ενύςχυςησ 

 

Β.1.2.2 :  Μϋτρο 4.2.1  

‘’Μεταπούηςη, εμπορύα και ανϊπτυξη με τελικό προώόν εντόσ του  

Παραρτόματοσ Ι (γεωργικό προώόν) ’’ 

υνολικόσ προώπολογιςμόσ Μϋτρου : 125.000.000 € ςε κοινοτικό ςυμμετοχό 

Ενιςχύεται η μεταπούηςη - εμπορύα των παρακϊτω τομϋων  Υυτικόσ Παραγωγόσ: 

 Δημητριακϊ (ϐπωσ παραγωγό αλεϑρων, ξόρανςη δημητριακών) 

 Ελαιοϑχα Προώϐντα (εξαιροϑνται οι ιδρϑςεισ ελαιοτριβεύων) 

 Ούνοσ 

 Οπωροκηπευτικϊ 

 Άνθη (ϐπωσ τυποπούηςη και εμπορύα ανθϋων) 

 Υαρμακευτικϊ και Αρωματικϊ Υυτϊ 

 πϐροι & Πολλαπλαςιαςτικϐ Τλικϐ 

 Ξϑδι (π.χ. παραγωγό ξυδιοϑ απϐ ούνο, απϐ φροϑτα και ϊλλεσ γεωργικϋσ 

πρώτεσ ϑλεσ) 

Δικαιούχοι: Πολϑ μικρϋσ, μικρϋσ, μεςαύεσ επιχειρόςεισ κατϊ την ϋννοια τησ 

ςϑςταςησ 2003/361/ΕΚ τησ Επιτροπόσ, καθώσ και μεγαλϑτερεσ επιχειρόςεισ. 
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Εύδοσ ςτόριξησ: Η ςτόριξη παρϋχεται με τη μορφό επιχορόγηςησ. Η ςτόριξη 

δϑναται να ςυνδυαςτεύ με  χρηματοδοτικϊ εργαλεύα. 

Μϋγιςτο ύψοσ επϋνδυςησ: Έωσ 5.000.000 €.  

Οι φϊκελοι για τα επενδυτικϊ ςχϋδια μϋχρι 600.000 € θα υποβϊλλονται και η 

διαχεύριςό τουσ θα γύνεται απϐ τισ Περιφϋρειεσ. 

Ποςοςτό ενύςχυςησ:  

 75% Μικρϊ Νηςιϊ Αιγαύου 

 50% Λιγϐτερο Ανεπτυγμϋνεσ Περιφϋρειεσ  

 40% Λοιπϋσ Περιοχϋσ (τ. Ελλϊδα, Δυτ. Μακεδονύα, Αττικό) 

Σα ανωτϋρω ποςοςτϊ  μπορούν  με ΤΑ ,  να προςαυξϊνονται κατϊ 20 

ποςοςτιαύεσ μονϊδεσ και μϋχρι το 90% ςτισ ακϐλουθεσ ςτισ επενδϑςεισ που 

ςυνδϋονται με ςυγχωνεϑςεισ οργανώςεων παραγωγών. 

Επιλϋξιμεσ δαπϊνεσ:  

 Καταςκευό, απϐκτηςη ό  βελτύωςη τησ ακύνητησ περιουςύασ, ϐπου οι 

εκτϊςεισ γησ εύναι επιλϋξιμεσ μϐνο ϐταν δεν υπερβαύνουν το 10% του 

ςυνολικοϑ κϐςτουσ τησ επϋνδυςησ. Για εγκαταλελειμμϋνεσ και πρώην 

βιομηχανικϋσ εγκαταςτϊςεισ που περιλαμβϊνουν κτόρια, το ϐριο αυτϐ 

αυξϊνεται ςτο 15 %. 

 Διαμϐρφωςη του περιβϊλλοντοσ χώρου προκειμϋνου να 

εξυπηρετοϑνται οι ανϊγκεσ τησ μονϊδασ. Αγορϊ και εγκατϊςταςη 

εξοπλιςμοϑ. τισ δαπϊνεσ αυτϋσ ςυμπεριλαμβϊνεται και ο εξοπλιςμϐσ 

εργαςτηρύων ςτο βαθμϐ που εξυπηρετεύ την λειτουργύα τησ μονϊδασ. 

 Εγκαταςτϊςεισ επεξεργαςύασ αποβλότων ϐχι ωσ μεμονωμϋνη δρϊςη 

αλλϊ ωσ τμόμα τησ ςυνολικόσ παραγωγικόσ επϋνδυςησ. 

 Αγορϊ καινοϑργιων οχημϊτων – ϐπωσ ιςοθερμικών βυτύων, αναγκαύων 

για τη μεταφορϊ του γϊλακτοσ προσ τον χώρο τυποπούηςησ – 

μεταπούηςησ. 

 Αγορϊ καινοϑργιων οχημϊτων ψυγεύων αποκλειςτικϊ για 

χονδρεμπορύα προώϐντων. 

 Μϋςα εςωτερικόσ μεταφορϊσ που καλϑπτουν τισ ανϊγκεσ τησ 

επϋνδυςησ (ϐπωσ περονοφϐρα, ανυψωτικϊ). 

 Αγορϊ οχημϊτων για τη μεταφορϊ των ζωικών υποπροώϐντων προσ τισ 

μονϊδεσ αδρανοπούηςησ, με προδιαγραφϋσ ςϑμφωνεσ με την κεύμενη 

νομοθεςύα (Καν.ΕΚ.1069/2009 & Καν.ΕΚ.142/2011), ςτο πλαύςιο τησ 
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δρϊςησ που αφορϊ ςε ύδρυςη, επϋκταςη και εκςυγχρονιςμϐ μονϊδων 

αδρανοπούηςησ υποπροώϐντων ςφαγόσ. 

 Απϐκτηςη πιςτοποιητικών απϐ αρμϐδιουσ οργανιςμοϑσ (ϐπωσ ISO, 

HACCP). 

 Δαπϊνεσ εξοπλιςμοϑ επιχεύρηςησ (ϐπωσ αγορϊ fax, τηλεφωνικών 

εγκαταςτϊςεων, δικτϑων ενδοεπικοινωνύασ και ηλεκτρονικών 

υπολογιςτών, φωτοτυπικών και ςυςτημϊτων αςφαλεύασ των 

εγκαταςτϊςεων). 

 Μελϋτεσ, δημιουργύα αναγνωρύςιμου ςόματοσ (ετικϋτασ) του 

προώϐντοσ, απϐκτηςη διπλωμϊτων ευρεςιτεχνύασ, ϋρευνα αγορϊσ για τη 

διαμϐρφωςη τησ εικϐνασ του προώϐντοσ (ςυςκευαςύα, ςόμανςη), 

ϊδειεσ, δικαιώματα πνευματικόσ ιδιοκτηςύασ, αγορϊ ό ανϊπτυξη του 

απαραύτητου για τη λειτουργύα τησ επϋνδυςησ λογιςμικοϑ 

 Γενικϋσ δαπϊνεσ (ϐπωσ αμοιβϋσ μηχανικών, ςυμβοϑλων, και ϋκδοςη 

αναγκαύων αδειοδοτόςεων) 

Δεν ενιςχύονται : 

 Ο μεταχειριςμϋνοσ εξοπλιςμϐσ 

 Ο Υ.Π.Α. που ανακτϊται 

 Οι δαπϊνεσ για απλό αντικατϊςταςη μηχανολογικοϑ εξοπλιςμϐσ  

 

Β.1.2.3: Μϋτρο 4.2.2   

‘’Μεταπούηςη, εμπορύα και ανϊπτυξη με τελικό προώόν εκτόσ του  

Παραρτόματοσ Ι  (μη γεωργικό προώόν)’’ 

υνολικόσ προώπολογιςμόσ Μϋτρου : 35.000.000 € ςε κοινοτικό ςυμμετοχό. 

Ενιςχύεται η μεταπούηςη και εμπορύα των παρακϊτω τομϋων: 

 Επεξεργαςύα καπνοϑ για παραγωγό ποϑρων ό ςιγαρύλοσ 

 Ζυθοποιύα 

 Επεξεργαςύα προώϐντων κυψϋλησ (γϑρη, πρϐπολη, βαςιλικϐσ πολτϐσ) 

 Μονϊδεσ παραγωγόσ αιθϋριων ελαύων 

 Μονϊδεσ πυρηνελαιουργεύων 

 Μονϊδεσ παραγωγόσ αποςταγμϊτων απϐ οπωροκηπευτικϊ ό 

αμπελοοώνικόσ προϋλευςησ 

 Μονϊδεσ παραγωγόσ γεωργικών προώϐντων για την παραγωγό 

προώϐντων κοςμετολογύασ και διατροφόσ 
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 Μονϊδεσ παραγωγόσ εμπορύασ και ςυςκευαςύασ προώϐντων θρϋψησ 

φυτών 

 Μονϊδεσ παραγωγόσ πυτιϊσ και ςυμπυκνωμϊτων αυτόσ. 

 Αξιοπούηςη παραπροώϐντων (5Ε προτεραιϐτητα) 

 Βαμβϊκι και λοιπϋσ κλωςτικϋσ ύνεσ 

Δικαιούχοι: Πολϑ μικρϋσ, μεςαύεσ επιχειρόςεισ κατϊ την ϋννοια τησ ςϑςταςησ 

2003/361/ΕΚ τησ Επιτροπόσ. 

Εύδοσ ςτόριξησ: Η ςτόριξη παρϋχεται με τη μορφό επιχορόγηςησ. Η ςτόριξη 

δϑναται να ςυνδυαςτεύ με  χρηματοδοτικϊ εργαλεύα. 

Μϋγιςτο ύψοσ επϋνδυςησ: Έωσ 5.000.000 € κατώτατο 100.000 €  

Οι φϊκελοι για τα επενδυτικϊ ςχϋδια μϋχρι 600.000 € θα υποβϊλλονται και η 

διαχεύριςό τουσ θα γύνεται απϐ τισ Περιφϋρειεσ. 

Ποςοςτό ενύςχυςησ:  Η ϋνταςη ενύςχυςησ για τη Δρϊςη 4.2.2. καθορύζεται ωσ 

εξόσ: 

 για ϋργα ςυνολικοϑ προϒπολογιςμοϑ ϋωσ και 300.000€ η ενύςχυςη 

εμπύπτει ςτουσ περιοριςμοϑσ του Καν. (Ε.Ε.) 1407/2013 (de minimis). Σο 

ποςοςτϐ ενύςχυςησ ανϋρχεται ςτο 65% των επιλϋξιμων δαπανών τησ 

αύτηςησ ςτόριξησ.  

 για ϋργα ϊνω των 300.000€ η ενύςχυςη θα χορηγεύται βϊςει του ϊρθρου 

44 του Καν. (ΕΕ) 702/2014 και ςϑμφωνα με την κατηγοριοπούηςη των 

περιφερειών ςτον εν ιςχϑ εγκεκριμϋνο απϐ την ΕΕ περιφερειακϐ χϊρτη, 

ϐπωσ ιςχϑει κϊθε φορϊ. 

Επιλϋξιμεσ δαπϊνεσ και μη επιλϋξιμεσ δαπϊνεσ όπωσ ςτο Μ 4.2.1 

 

Β.1.2.4 : Μϋτρο 4.2.3  

‘’ Μεταπούηςη, εμπορύα και ανϊπτυξη γεωργικών προώόντων  από  

επαγγελματύεσ αγρότεσ ’’ 

υνολικόσ προώπολογιςμόσ Μϋτρου : 10.000.000 € ςε κοινοτικό ςυμμετοχό. 

Ενιςχύεται η μεταπούηςη και εμπορύα των παρακϊτω τομϋων: 

 Κρϋασ – πουλερικϊ – κουνϋλια (παραγωγό κρεατοςκευαςμϊτων, αλλαντικών 

και προώϐντων με βϊςη το κρϋασ, ) 

 Γϊλα (ϐπωσ επεξεργαςύα γϊλακτοσ, παραγωγό προώϐντων γϊλακτοσ, τυρύ, 

γιαοϑρτη) 

 Ούνοσ  
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 Αμπελουργύα (παραγωγό αποςταγμϊτων, ποτών) 

 Οπωροκηπευτικϊ (παραγωγό αποςταγμϊτων, ποτών) 

 Ζυθοποιύα 

 Μονϊδεσ παραγωγόσ γεωργικών προώϐντων για την παραγωγό προώϐντων 

διατροφόσ 

 Υαρμακευτικϊ και Αρωματικϊ Υυτϊ 

 Ξϑδι (π.χ. παραγωγό ξυδιοϑ απϐ ούνο, απϐ φροϑτα και ϊλλεσ γεωργικϋσ πρώτεσ 

ϑλεσ) 

 Επεξεργαςύα προώϐντων κυψϋλησ (γϑρη, πρϐπολη, βαςιλικϐσ πολτϐσ) 

Δικαιούχοι: Επαγγελματύεσ αγρϐτεσ ϐπωσ ορύζονται ςτην εθνικό νομοθεςύα. 

Εύδοσ ςτόριξησ: Η ςτόριξη παρϋχεται με τη μορφό επιχορόγηςησ. Η ςτόριξη δϑναται να 

ςυνδυαςτεύ με  χρηματοδοτικϊ εργαλεύα. 

Μϋγιςτο ύψοσ επϋνδυςησ: Έωσ 300.000 € κατώτατο 50.000 €  

Οι εν δυνϊμει δικαιοϑχοι, οι οπούοι ϋχουν υποβϊλλει αύτηςη και ςτο πλαύςιο του 

Μϋτρου 4.1 δϑναται να υποβϊλλουν επενδυτικϐ ςχϋδιο με μϋγιςτο ϑψοσ επϋνδυςησ 

(ςυνολικϐ προϒπολογιςμϐ) αθροιςτικϊ και για τα δϑο Μϋτρα 4.1 και 4.2.3 ϋωσ 500.000  

€. 

Ποςοςτό ενύςχυςησ: Η ενύςχυςη για τη Δρϊςη 4.2.3. εμπύπτει ςτουσ περιοριςμοϑσ του 

Καν. (Ε.Ε.) 1407/2013 (de minimis). Σο ποςοςτϐ ενύςχυςησ ανϋρχεται ςτο 65% των 

επιλϋξιμων δαπανών τησ αύτηςησ ςτόριξησ. 

Επιλϋξιμεσ δαπϊνεσ και μη επιλϋξιμεσ δαπϊνεσ όπωσ ςτο Μ 4.2.1 

 

Β.1.2.5 : Μϋτρο 19.2 

‘’τόριξη υλοπούηςησ δρϊςεων των ςτρατηγικών τοπικόσ ανϊπτυξησ με 

πρωτοβουλύα τοπικών κοινοτότων (LEADER) ’’ 

υνολικόσ προώπολογιςμόσ : Για δημϐςια και ιδιωτικϊ ϋργα περύπου 346,1 εκατ. € εκ 

των οπούων για τισ ιδιωτικϋσ επενδϑςεισ περύπου 242,27 εκατ. € ςε δημϐςια δαπϊνη. 

Αφορϊ : Μεταπούηςη και εμπορύα γεωργικών προώϐντων 

 Σελικϐ προώϐν: γεωργικϐ 

 Σελικϐ προώϐν: μη γεωργικϐ 

 Ανϊπτυξη επιχειρόςεων 

 Ίδρυςη, επϋκταςη, εκςυγχρονιςμϐσ τουριςτικών επιχειρόςεων 

 Ίδρυςη, επϋκταςη, εκςυγχρονιςμϐσ επιχειρόςεων του αγροτικοϑ και των λοιπών 

τομϋων τησ οικονομύασ 
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 Επενδϑςεισ ςε επιχειρόςεισ επεξεργαςύασ και εμπορύασ δαςικών προώϐντων 

 υνεργαςύα (ενύςχυςη πιλοτικών ϋργων, νϋων μεθϐδων εργαςύασ / παραγωγόσ, 

βραχεύεσ αλυςύδεσ, περιβαλλοντικϊ ϋργα) 

Μϋγιςτο ύψοσ επϋνδυςησ: 600.000 €  

Οι δικαιοϑχοι, το ποςοςτϐ ενύςχυςησ, οι επιλϋξιμεσ δαπϊνεσ και μη επιλϋξιμεσ δαπϊνεσ 

ϐπωσ θα εύναι ϐπωσ περιγρϊφονται ςτα αντύςτοιχα μϋτρα του ΠΑΑ 2014-2020 και ςτισ 

ΤΑ εφαρμογόσ τουσ. 

 

Β.1.2.6 : Mϋτρο 16  ‘’υνεργαςύα ‘’ 

 16.1 - ςτόριξη για τη δημιουργύα και λειτουργύα επιχειρηςιακών ομϊδων τησ ΕΚ για 

την παραγωγικϐτητα και τη βιωςιμϐτητα τησ γεωργύασ 

 16.2 - ςτόριξη για πιλοτικϊ ϋργα και για την ανϊπτυξη νϋων προώϐντων, πρακτικών, 

διαδικαςιών και τεχνολογιών 

Για αξιοπούηςη νϋων τεχνολογιών 

 Μποροϑν να περιλαμβϊνουν ενδεικτικϊ την εφαρμογό νϋων, καινοτϐμων 

διεργαςιών, με ςτϐχο την ενύςχυςη τησ ανταγωνιςτικϐτητασ των επιχειρόςεων 

ςτην πρωτογενό παραγωγό γεωργικών προώϐντων αλλϊ και ςτον τομϋα των 

τροφύμων, ϐπωσ επύςησ ςτην αναζότηςη νϋων καλλιεργητικών πρακτικών και 

πρακτικών παραγωγόσ που ςυμβϊλλουν ςτην προςταςύα του περιβϊλλοντοσ αλλϊ 

και ςτην προςαρμογό ςτην κλιματικό αλλαγό. 

Δικαιούχοι:  

 Μποροϑν να εύναι ςχόματα ςυνεργαςύασ φορϋων με νομικό οντϐτητα ςτην οπούα 

θα προςδιορύζεται ο επικεφαλόσ εταύροσ ςτισ Επιχειρηςιακϋσ Ομϊδεσ ΕΚ για την 

παραγωγικϐτητα και βιωςιμϐτητα τησ γεωργύασ και θα διαθϋτουν εςωτερικϐ 

κανονιςμϐ λειτουργύασ (ςϑμφωνο ςυνεργαςύασ). Σα εν λϐγω ςχόματα θα 

απαρτύζονται απϐ τουλϊχιςτον δϑο ενδιαφερϐμενουσ φορεύσ (ϐπωσ γεωργοϑσ, 

ςυνεταιριςμού, ερευνητϋσ, πανεπιςτόμια, ςυμβοϑλουσ, Μικρομεςαύεσ Επιχειρόςεισ 

που εμπλϋκονται ςτουσ τομεύσ τησ γεωργύασ, τησ κτηνοτροφύασ και των τροφύμων 

ό ϊλλοι φορεύσ ϐπωσ περιβαλλοντικϋσ οργανώςεισ και ΜΚΟ). 

Σο μϋγιςτο ύψοσ χρηματοδότηςησ  

Για την κϊλυψη τησ οργϊνωςησ και του ςυντονιςμοϑ τησ ςυνεργαςύασ 

ανϋρχεται ςε 30.000 € αν αυτό αφορϊ ςε μια διοικητικό περιφϋρεια και ςε 

60.000 € αν αφορϊ ςτο ςϑνολο τησ χώρασ, με 100% ενύςχυςη απϐ το ΠΑΑ. Οι 

δαπϊνεσ για την υλοπούηςη τησ ςυνεργαςύασ ενιςχϑονται ςτο 100% και με 
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μϋγιςτο ϑψοσ μϋχρι 120.000 € αν αυτό αφορϊ ςε μια διοικητικό περιφϋρεια, ενώ 

αν αφορϊ ςτο ςϑνολο τησ χώρασ μϋχρι 240.000 €. Για τισ παραγωγικϋσ δαπϊνεσ 

που προκϑπτουν απϐ την υλοπούηςη τησ ςυνεργαςύασ αυτϋσ καλϑπτονται απϐ 

το Μϋτρο 4 των επενδϑςεων με προςαϑξηςη κατϊ 20% ςτο ποςοςτϐ ενύςχυςησ.  

 

Β.1.2.7 : Μϋτρο 16.4  

‘’Οριζόντια και κϊθετη ςυνεργαςύα για βραχεύεσ αλυςύδεσ και τοπικϋσ αγορϋσ 

και δραςτηριότητεσ προώθηςησ’’ 

Ενιςχύονται η ςτόριξη τησ οριζόντιασ και κϊθετησ ςυνεργαςύασ μεταξϑ φορϋων ςτην 

αλυςύδα εφοδιαςμοϑ (ϐπωσ παραγωγού, ενώςεισ παραγωγών, ςυνεταιριςμού, 

επαγγελματικϋσ οργανώςεισ, μεταποιητϋσ, ϋμποροι λιανικόσ) με ςκοπϐ : 

 τη δημιουργύα και ανϊπτυξη βραχεύων αλυςύδων εφοδιαςμοϑ  

 τη δημιουργύα τοπικών αγορών (Αγορών Παραγωγών - Farmers' Markets 

ςϑμφωνα με την ιςχϑουςα Εθνικό Νομοθεςύα)  

Δικαιούχοι  

Μποροϑν  να εύναι ςχόματα ςυνεργαςύασ φορϋων με νομικό οντϐτητα ςτην  οπούα θα 

προςδιορύζεται ο επικεφαλόσ εταύροσ και θα διαθϋτουν εςωτερικϐ κανονιςμϐ 

λειτουργύασ (ςϑμφωνο ςυνεργαςύασ). Σα μϋλη των ςυνεργαςιών δϑναται να εύναι 

παραγωγού, ςυνεταιριςμού, ενώςεισ παραγωγών, επαγγελματικϋσ οργανώςεισ, 

μεταποιητϋσ, ϋμποροι λιανικόσ, Δόμοι, καταναλωτϋσ και οργανώςεισ τουσ. 

Ειδικότερα, ενιςχϑεται η κατϊρτιςη του Επιχειρηματικοϑ χεδύου τησ υνεργαςύασ  

 Για την υλοπούηςη του που δεν αφορϊ ϐμωσ ςε παραγωγικό επϋνδυςη, τα 

ϋξοδα δημοςιοπούηςησ, εμψϑχωςησ και κινητοπούηςησ χορηγοϑνται ςτο 

100%.  

 Για την υλοπούηςη του επιχειρηματικοϑ ςχεδύου το οπούα θα αφορϊ ςε 

παραγωγικό επϋνδυςη, η ενύςχυςη θα χορηγηθεύ βϊςη του κανϐνα de 

minimis.  

υνολικϊ το μϋγιςτο ύψοσ χρηματοδότηςησ μιασ ςυνεργαςύασ ανϋρχεται ςε 150.000 €. 

 

Β.1.2.8 : Μϋτρο 9 ‘’ύςταςη ομϊδων και οργανώςεων παραγωγών’’ 

Ενιςχύεται : η ςϑςταςη νϋων ομϊδων και οργανώςεων παραγωγών αναγνωριςμϋνων 

απϐ την αρμϐδια εθνικό αρχό (ΤΠΑΑΣ).   
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Ο ελϊχιςτοσ αριθμόσ μελών : για ομϊδεσ παραγωγών φυτικόσ παραγωγόσ για το 

ςκοπϐ του ςυγκεκριμϋνου μϋτρου ορύζεται ςτα 10 μϋλη, ενώ για την κτηνοτροφύα ςτα 

5 μϋλη.  

Η ενύςχυςη καταβϊλλεται : ωσ κατ’ αποκοπό ποςϐ για τα 5 πρώτη ϋτη λειτουργύασ των 

ομϊδων ό οργανώςεων παραγωγών για την επύτευξη των ςτϐχων του 

επιχειρηματικοϑ τουσ ςχεδύου. 

Σο επιχειρηματικό ςχϋδιο θα ϋχει μετρόςιμουσ ςτόχουσ  βϊςει τυποποιημϋνου ςχεδύου 

και μπορεύ να περιλαμβϊνει τα ακϐλουθα:  

 Αϑξηςη ό μεταβολό του ϐγκου παραγωγόσ ό τησ αξύασ αυτοϑ. 

 Εξεϑρεςη νϋων αγορών. 

 Καθετοπούηςη / διαφοροπούηςη τησ παραγωγόσ. 

 Μεταβολό του ϐγκου τησ παραγωγόσ που διατύθεται ςτο εμπϐριο και που 

πληρού τισ απαιτόςεισ ενϐσ ειδικοϑ "καθεςτώτοσ ποιϐτητασ" (πχ 

πιςτοποιημϋνη βιολογικό παραγωγό, προςτατευϐμενεσ γεωγραφικϋσ ενδεύξεισ 

και προςτατευϐμενεσ ονομαςύεσ προϋλευςησ, πιςτοποιημϋνη ολοκληρωμϋνη 

παραγωγό). 

 Αντικατϊςταςη φυτικοϑ κεφαλαύου (με εξαύρεςη τισ ετόςιεσ καλλιϋργειεσ) με 

ςκοπϐ τη μεύωςη των ειςροών ό/και την αϑξηςη των εκροών τησ 

εκμετϊλλευςησ ό την αϑξηςη τησ αξύασ του εμπορεϑςιμου προώϐντοσ. 

 υλλογικϋσ ενϋργειεσ προβολόσ και προώθηςησ. 

 Αντικατϊςταςη εξοπλιςμοϑ ό απϐκτηςη νϋου με ςκοπϐ την επύτευξη 

επιδϐςεων (πχ την αϑξηςη τησ αποδοτικϐτητασ ό την μεύωςη των ειςροών). 

 Δημιουργύα νϋων υποδομών ό βελτύωςη ό/και επϋκταςη υφιςτϊμενων. 

 Έλεγχοσ και διαχεύριςη του κϐςτουσ παραγωγόσ και εμπορύασ, καθώσ και τησ 

αποδοτικϐτητασ τησ χρόςησ των μϋςων παραγωγόσ. 

 υμβουλευτικϋσ υπηρεςύεσ για τη ςωςτό επιλογό των καλλιεργοϑμενων ειδών.  

 Εφαρμογό νϋων πρακτικών / τεχνικών, μεθϐδων ό /και προώϐντων ςτη 

γεωργύα, κτηνοτροφύα ό δαςοκομύα. 

 Περιβαλλοντικό διαχεύριςη υπολειμμϊτων και αποβλότων. 

 υμμετοχό ςε μϋτρα / δρϊςεισ για την προςταςύα του περιβϊλλοντοσ και του 

κλύματοσ. 

 υμμετοχό ςε μϋτρα / δρϊςεισ κατϊρτιςησ, ςυνεργαςύασ και χρόςησ 

ςυμβουλευτικών υπηρεςιών. 
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Η ςτόριξη καταβϊλλεται ςε ετόςια βϊςη ςτουσ δικαιούχουσ :  Αποτελεύ ποςοςτϐ επύ 

τησ ετόςιασ εμπορεϑςιμησ αξύασ των προώϐντων τησ ομϊδασ ό τησ οργϊνωςησ και 

βαύνει φθύνουςα, ωσ ακολοϑθωσ: 

 Σο 10% τησ αξύασ παραγωγόσ που ϋχει διατεθεύ ςτο εμπϐριο κατϊ το 1ο ϋτοσ 

μετϊ την αναγνώριςη. 

 Σο 8% τησ αξύασ παραγωγόσ που ϋχει διατεθεύ ςτο εμπϐριο κατϊ το 2ο ϋτοσ 

μετϊ την αναγνώριςη. 

 Σο 6% τησ αξύασ παραγωγόσ που ϋχει διατεθεύ ςτο εμπϐριο κατϊ το 3 ο ϋτοσ 

μετϊ την αναγνώριςη. 

 Σο 4% τησ αξύασ παραγωγόσ που ϋχει διατεθεύ ςτο εμπϐριο κατϊ το 4ο ϋτοσ 

μετϊ την αναγνώριςη. 

 Σο 2% τησ αξύασ παραγωγόσ που ϋχει διατεθεύ ςτο εμπϐριο κατϊ το 5ο ϋτοσ 

μετϊ την αναγνώριςη. 

Η ετόςια ςτόριξη τησ κϊθε ομϊδασ ό οργϊνωςησ δεν μπορεύ να υπερβαύνει τισ 100.000 €. 

 

Β.1.2.9 : Μϋτρο 1   ‘’Δρϊςεισ μεταφορϊσ γνώςεων & ενημϋρωςησ ’’ 

το πλαύςιο του μϋτρου αυτοϑ, προγραμματύζονται δρϊςεισ μεταφορϊσ γνώςησ και 

ενημϋρωςησ με ςτϐχο την ενύςχυςη του ανθρώπινου δυναμικοϑ που απαςχολεύται 

ςτουσ τομεύσ τησ γεωργύασ (γεωργύα και κτηνοτροφύα), των πολϑ μικρών και 

μικρομεςαύων επιχειρόςεων (ΜΜΕ) ςτον τομϋα τησ μεταπούηςησ και εμπορύασ 

γεωργικών προώϐντων, των οπούων το αποτϋλεςμα εύναι επύςησ γεωργικϐ προώϐν και 

του δαςικοϑ τομϋα. Δεν πραγματοποιοϑνται δρϊςεισ μεταφορϊσ γνώςησ και 

ενημϋρωςησ ςτισ ΜΜΕ εκτϐσ γεωργικοϑ και δαςικοϑ τομϋα ςτισ αγροτικϋσ περιοχϋσ, 

δεδομϋνου ϐτι το πεδύο καλϑπτεται ωσ επύ τω πλεύςτον απϐ το Ε.Π. 

Ανταγωνιςτικϐτητα Επιχειρηματικϐτητα και Καινοτομύα, για την περύοδο 2014-2020. 

Τπομϋτρο 1.1: Επαγγελματικό κατϊρτιςη και δρϊςεισ απϐκτηςησ δεξιοτότων  

Δρϊςη 1.1.1: Κατϊρτιςη και ανϊπτυξη δεξιοτότων για νϋουσ γεωργοϑσ και μικρϋσ  

γεωργικϋσ εκμεταλλεϑςεισ 

Δικαιούχοσ τησ δρϊςησ εύναι Ο ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΣΡΑ» 
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Β. 1.3. Μϋτρα του ΠΑΑ 2014-20 , που βρύςκονται προσ περαιτϋρω 

αξιολόγηςη και προςαρμογό , για δυνατότητεσ αξιοπούηςησ για 

ΑΥΥ 

Β.1.3.1 : Μϋτρο 2 

 ‘’υμβουλευτικϋσ υπηρεςύεσ ‘’ 

Οι υπηρεςύεσ παροχόσ ςυμβουλών ςε γεωργικϋσ εκμεταλλεϑςεισ ςυμβϊλλουν ώςτε οι 

γεωργού και κυρύωσ οι νϋοι γεωργού να βελτιώςουν την αειφϐρο διαχεύριςη και τη 

ςυνολικό απϐδοςη τησ εκμετϊλλευςόσ  τουσ, καθώσ θα τουσ βοηθόςουν να παύρνουν 

τισ ςωςτϋσ αποφϊςεισ για τη ςυνολικό τεχνικό – οικονομικό και περιβαλλοντικό 

διαχεύριςη τησ εκμετϊλλευςόσ τουσ. Ωσ εκ τοϑτου μϋςω του παρϐντοσ μϋτρου 

ενθαρρϑνεται η χρόςη των ςυμβουλών απϐ τουσ γεωργοϑσ και τουσ νϋουσ γεωργοϑσ, 

χωρύσ αυτού να επιβαρϑνονται με το κϐςτοσ αυτόσ τησ ςυμβουλόσ.   

Τπομϋτρο 2.1: Φρόςη ςυμβουλευτικών υπηρεςιών ςτο γεωργικϐ τομϋα 

Οι αναφερϐμενεσ ςυμβουλϋσ παρϋχονται ςτισ γεωργικϋσ (φυτικόσ ό/και ζωικόσ 

κατεϑθυνςησ) εκμεταλλεϑςεισ και κατατϊςςονται ςε ϋξι πακϋτα ςυμβουλών 

Β.1.3.2 : Μϋτρο 3 

‘’υςτόματα ποιότητασ γεωργικών προώόντων & τροφύμων’’ 

Η πολιτικό για την ποιϐτητα αποτελεύ θεμελιώδεσ ςυςτατικϐ ςτοιχεύο τησ Κοινόσ 

Αγροτικόσ Πολιτικόσ και ςημαντικό ευκαιρύα για τα Ελληνικϊ γεωργικϊ προώϐντα.  Η 

διαςφϊλιςη και των δϑο ςυςτατικών τησ «ποιϐτητασ» ταυτϐχρονα, δηλαδό 

επιθυμητϋσ ιδιϐτητεσ και επιθυμητϐσ ϐγκοσ προσ διϊθεςη, αποτελεύ το κϑριο 

αντικεύμενο για την οργϊνωςη τησ παραγωγόσ προσ την ανταγωνιςτικϐτητα. 

 Τπομϋτρο 3.1:  τόριξη για νϋα ςυμμετοχό ςε ςυςτόματα ποιότητασ 

        τόχοσ: 

Η  υποςτόριξη τησ αϑξηςησ τησ αξύασ του γεωργικοϑ προώϐντοσ ςτισ αγροτικϋσ 

περιοχϋσ, μϋςω τησ πιςτοπούηςησ βϊςει αναγνωρύςιμων απϐ τον καταναλωτό 

προτϑπων, ςτη δημιουργύα ςυνθηκών για την διαςφϊλιςη υψηλών επιδϐςεων 

ποιϐτητασ για τα προώϐντα με ϋμφαςη ςτο ςυνδυαςμϐ με εμπορεϑςιμη 

ποςϐτητα καθώσ και ςτην καλϑτερη πρϐςβαςη των πρωτογενών παραγωγών 

ςτην αγορϊ με την αϑξηςη τησ αξιοπιςτύασ των ομϊδων των παραγωγών ωσ 

ςταθερών προμηθευτών πιςτοποιημϋνου ποιοτικοϑ προώϐντοσ με 

αποδεικνυϐμενα επιθυμητϊ χαρακτηριςτικϊ. 
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      Όροι Επιλεξιμότητασ 

 Προώϐντα προςτατευϐμενησ γεωγραφικόσ ϋνδειξησ (ΠΓΕ) ό  προςτατευϐμενησ 

ονομαςύασ προϋλευςησ (ΠΟΠ)  

 Προώϐντα με ϋνδειξη  «προώϐν ορεινόσ παραγωγόσ». 

 ϑςτημα ολοκληρωμϋνησ διαχεύριςησ ςϑμφωνα με το πρϐτυπο AGRO 2-1/2-2  

     Αρχϋσ ςχετικϊ με τον καθοριςμό των κριτηρύων επιλογόσ 

 Δικαιοϑχοι που υποβϊλουν αύτηςη ενύςχυςησ για παραγωγό 

πιςτοποιημϋνων βιολογικών ΠΟΠ προώϐντων ό πιςτοποιημϋνων 

βιολογικών ΠΓΕ προώϐντων. 

 Ομϊδεσ ό οργανώςεισ παραγωγών ό μεμονωμϋνοι αγρϐτεσ που 

δημιουργοϑν ό ςυμμετϋχουν ςε ομϊδεσ και οργανώςεισ παραγωγών. 

 Δικαιοϑχοι που υποβϊλουν φϊκελο υποψηφιϐτητασ ςε μϋτρα του ΠΑΑ 2014 

– 2020 τα οπούα αφοροϑν επενδυτικϋσ δραςτηριϐτητεσ ςτον πρωτογενό 

τομϋα (ςχϋδια βελτύωςησ) ό δραςτηριϐτητεσ ςτον τομϋα τησ μεταπούηςησ, 

ςυμμετοχό ςτο μϋτρο των νϋων αγροτών ό του Μ11 «Βιολογικό Γεωργύα. 

 Δικαιοϑχοι που δραςτηριοποιοϑνται ςε ορεινϋσ και νηςιωτικϋσ περιοχϋσ. 

 Τπομϋτρο 3.2 : τόριξη για δραςτηριότητεσ πληροφόρηςησ και προώθηςησ που 

πραγματοποιούνται από ομϊδεσ παραγωγών ςτην εςωτερικό αγορϊ 

το πλαύςιο του υπομϋτρου παρϋχεται ενύςχυςη για δραςτηριϐτητεσ ενημϋρωςησ 

και προώθηςησ, ϐςον αφορϊ προώϐντα καλυπτϐμενα απϐ τα ςυςτόματα 

ποιϐτητασ γεωργικών προώϐντων και τροφύμων. 

Σο μϋτρο αποςκοπεύ ςτη ςτόριξη δραςτηριοτότων πληροφϐρηςησ και προώθηςησ 

που πραγματοποιοϑνται απϐ ομϊδεσ παραγωγών ςτην εςωτερικό αγορϊ, οι οπούεσ 

αφοροϑν προώϐντα καλυπτϐμενα απϐ ενωςιακϊ ό εθνικϊ ςυςτόματα ποιϐτητασ 

γεωργικών προώϐντων και τροφύμων.  

Όροι Επιλεξιμότητασ 

 Οι δραςτηριϐτητεσ ενημϋρωςησ και προώθηςησ που εύναι επιλϋξιμεσ για 

ςτόριξη εύναι εκεύνεσ που προορύζονται να ενθαρρϑνουν τουσ καταναλωτϋσ 

να αγορϊζουν γεωργικϊ προώϐντα ό τρϐφιμα καλυπτϐμενα απϐ ςϑςτημα 

ποιϐτητασ που λαμβϊνει ςτόριξη ςτο πλαύςιο του παρϐντοσ μϋτρου. 

 Μϐνο οι δραςτηριϐτητεσ ενημϋρωςησ και προώθηςησ ςτην εςωτερικό 

αγορϊ εύναι επιλϋξιμεσ για ςτόριξη. Οι εν λϐγω δραςτηριϐτητεσ πρϋπει να 

εύναι ςϑμφωνεσ με το κοινοτικϐ θεςμικϐ πλαύςιο, καθώσ και το εθνικϐ 

θεςμικϐ πλαύςιο του κρϊτουσ μϋλουσ ςτο οπούο αυτϋσ πραγματοποιοϑνται. 
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 Οι δραςτηριϐτητεσ αυτϋσ δεν πρϋπει να ενθαρρϑνουν τουσ καταναλωτϋσ να 

αγορϊςουν ϋνα προώϐν λϐγω τησ ιδιαύτερησ προϋλευςόσ του, με εξαύρεςη τα 

προώϐντα που καλϑπτονται απϐ τισ εθνικϋσ ό ενωςιακϋσ γεωγραφικϋσ 

ενδεύξεισ και ονομαςύεσ προϋλευςησ και κραςιϊ ποιϐτητασ που παρϊγονται 

ςε καθοριςμϋνεσ περιοχϋσ. Η προϋλευςη ενϐσ προώϐντοσ μπορεύ, εντοϑτοισ, 

να αναφϋρεται, υπϐ την προϒπϐθεςη ϐτι η αναφορϊ ςτην προϋλευςη εύναι 

δευτερεϑουςα ωσ προσ το κϑριο μόνυμα. 

 Δραςτηριϐτητεσ που ςχετύζονται με την προώθηςη των εμπορικών 

ςημϊτων δεν εύναι επιλϋξιμεσ για ςτόριξη. Παρ 'ϐλα αυτϊ, τα εμπορικϊ 

ςόματα των προώϐντων ενδϋχεται να εύναι ορατϊ κατϊ τη διϊρκεια 

εκδηλώςεων και ςε υλικϐ ενημϋρωςησ και προώθηςησ που παρϋχεται, υπϐ 

την αύρεςη ϐτι η αναφορϊ των εμπορικών ςημϊτων των προώϐντων εύναι 

ϐτι η αναφορϊ των εμπορικών ςημϊτων των προώϐντων εύναι υποδεϋςτερη 

ςε ςχϋςη με το βαςικϐ μόνυμα. 

 Όςον αφορϊ τισ δραςτηριϐτητεσ ενημϋρωςησ και προώθηςησ  θα πρϋπει 

να γύνεται πϊντα ςαφόσ αναφορϊ ςτισ εφαρμοςτϋεσ νομικϋσ και 

κανονιςτικϋσ απαιτόςεισ ςχετικϊ με την υπεϑθυνη κατανϊλωςη 

αλκοολοϑχων ποτών και τον κύνδυνο τησ κατϊχρηςησ οινοπνεϑματοσ. 

 Δεν παρϋχεται ενύςχυςη για δαπϊνεσ πληροφϐρηςησ και προώθηςησ που 

αφοροϑν εθελοντικϊ ςυςτόματα ποιϐτητασ. 

Αρχϋσ ςχετικϊ με τον καθοριςμό των κριτηρύων επιλογόσ 

 Δικαιοϑχοι που υποβϊλουν αύτηςη ενύςχυςησ για δραςτηριϐτητεσ 

πληροφϐρηςησ και προώθηςησ πιςτοποιημϋνων βιολογικών ΠΟΠ ό ΠΓΕ 

προώϐντων. 

 Δικαιοϑχοι του μϋτρου 9 «ϑςταςη ομϊδων και οργανώςεων 

παραγωγών» του ΠΑΑ 2014-2020. 

 Δικαιοϑχοι που δραςτηριοποιοϑνται  ςε ορεινϋσ και νηςιωτικϋσ 

περιοχϋσ 

Β.2.  Ενιςχύςεισ και Μϋτρα για γεωργικϊ προώόντα μϋςω του 

αναπτυξιακού νόμου , με δυνατότητεσ αξιοπούηςησ από 

τον κλϊδο των Αρωματικών και Υαρμακευτικών Υυτών . 

Δημοςιεϑτηκαν οι αποφϊςεισ που καθορύζουν τα εύδη επενδυτικών ςχεδύων Γεωργικόσ 

Παραγωγόσ και Μεταπούηςησ Γεωργικών Προώϐντων που μποροϑν να υπαχθοϑν ςε 
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καθεςτώτα ενύςχυςησ του Αναπτυξιακοϑ Νϐμου Ν. 4399/16. τισ δυο αποφϊςεισ που 

δημοςιεϑτηκαν με το ΥΕΚ Β” 3410/24-10-2016 περιγρϊφονται οι προδιαγραφϋσ, οι 

πρϐςθετοι ϐροι και η προϒποθϋςεισ για την παροχό ενιςχϑςεων ςε επενδυτικϊ ςχϋδια 

ςτουσ παραπϊνω τομεύσ. 

υνοπτικϊ οι δραςτηριϐτητεσ που ενιςχϑονται εύναι οι παρακϊτω: 

Β.2.1 : Πρωτογενόσ γεωργικό παραγωγό 

Σα εύδη των επενδυτικών ςχεδύων του τομϋα πρωτογενοϑσ γεωργικόσ παραγωγόσ των 

πολϑ μικρών, μικρών και μεςαύων επιχειρόςεων (ΜΜΕ), που μποροϑν να υπαχθοϑν ςε 

καθεςτώτα ενιςχϑςεων του Ν.4399/2016 (A΄117) μπορεύ να αφοροϑν εύτε ςε ύδρυςη 

νϋασ μονϊδασ, εύτε ςε εκςυγχρονιςμϐ, με ό χωρύσ μετεγκατϊςταςη, υφιςτϊμενησ 

μονϊδασ, υπϐ τισ προϒποθϋςεισ τησ παραγρϊφου 3 του ϊρθρου 5 του νϐμου 4399/2016 

(Α’117) και τησ απϐφαςησ προκόρυξησ του ςυγκεκριμϋνου καθεςτώτοσ ενύςχυςησ του 

εν λϐγω νϐμου. το πλαύςιο του εκςυγχρονιςμοϑ η μονϊδα μπορεύ να αυξόςει τη 

δυναμικϐτητϊ τησ, εφϐςον αυτϐ δεν αντύκειται ςε ςυγκεκριμϋνεσ κϊθε φορϊ εθνικϋσ ό 

κοινοτικϋσ διατϊξεισ και ϋχει εφοδιαςτεύ με τισ απαραύτητεσ προσ τοϑτο 

αδειοδοτόςεισ. 

Σο επενδυτικϐ ςχϋδιο ςτον τομϋα Υυτικόσ Παραγωγόσ αναφϋρεται ςε:  

Εκμεταλλεϑςεισ ϐλων των τϑπων και παραγωγικών ςυςτημϊτων φυτικόσ παραγωγόσ, 

ϐπωσ ςυμβατικό, πιςτοποιημϋνη – ολοκληρωμϋνη, βιολογικό, κλπ – υπαύθρια, υπϐ 

κϊλυψη (θερμοκόπια, θϊλαμοι καλλιϋργειασ μανιταριών θερμοκηπιακοϑ τϑπου, 

δικτυοκόπια κ.α.). 

Με το επενδυτικϐ ςχϋδιο επιδιώκεται τουλϊχιςτον ϋνασ απϐ τουσ ακϐλουθουσ 

ςτϐχουσ: 

 Η βελτύωςη των ςυνολικών επιδϐςεων και τησ βιωςιμϐτητασ τησ γεωργικόσ 

εκμετϊλλευςησ, ιδύωσ μϋςω τησ μεύωςησ του κϐςτουσ παραγωγόσ ό τησ βελτύωςησ 

και αναδιϊταξησ τησ παραγωγόσ. 

 Η βελτύωςη του φυςικοϑ περιβϊλλοντοσ, των ςυνθηκών υγιεινόσ ό των προτϑπων 

καλόσ μεταχεύριςησ των ζώων, υπϐ την προϒπϐθεςη ϐτι η εν λϐγω επϋνδυςη 

υπερβαύνει τα ιςχϑοντα πρϐτυπα τησ ΕΕ. 

 Η δημιουργύα και βελτύωςη υποδομόσ που ςυνδϋεται με την ανϊπτυξη, την 

προςαρμογό και τον εκςυγχρονιςμϐ τησ γεωργύασ. 

Β.2.2 : Μεταπούηςη γεωργικών προώόντων 

Μποροϑν να υπαχθοϑν ςε καθεςτώτα ενιςχϑςεων του Ν.4399/2016, επενδυτικϊ ςχϋδια 

του τομϋα τησ μεταπούηςησ γεωργικών προώϐντων, ϐπωσ αυτϐσ ορύζεται ςτο ςημεύο 10 
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του ϊρθρου 2 Γ.Α.Κ., αποκλειςτικϊ ςτισ περιπτώςεισ ςτισ οπούεσ η ενύςχυςη του 

επενδυτικοϑ ςχεδύου καθορύζεται με βϊςη τισ επιλϋξιμεσ δαπϊνεσ του ςχεδύου, τα 

οπούα αφοροϑν ςυγκεκριμϋνα ςτη φυτικό παραγωγό: 

 Ζωοτροφϋσ. 

 Δημητριακϊ (παραγωγό αλεϑρων, ξόρανςη δημητριακών, επεξεργαςύα για 

παραγωγό βϑνησ, αμϑλου, γλουτϋνησ κ.λπ.). 

 Ελαιοϑχα Προώϐντα (ελαιοτριβεύα, ραφιναρύεσ ελαιολϊδου, ςπορελαιουργεύα, 

μονϊδεσ επεξεργαςύασ βρώςιμων ελαιών κ.λπ.). 

 Ούνοσ. 

 Οπωροκηπευτικϊ. 

 Ακρϐδρυα – καρπού με κϋλυφοσ. 

 Κτηνοτροφικϊ φυτϊ 

 Όςπρια. 

 Άνθη (τυποπούηςη και εμπορύα ανθϋων). 

 πϐροι & Πολλαπλαςιαςτικϐ Τλικϐ. 

 Ξϑδι (παραγωγό ξυδιοϑ απϐ ούνο, απϐ φροϑτα και ϊλλεσ γεωργικϋσ πρώτεσ 

ϑλεσ). 

 Αρωματικϊ και φαρμακευτικϊ φυτϊ για την επεξεργαςύα ξηρϊσ δρόγησ. 

 Επεξεργαςύα νϋων –εναλλακτικών –καινοτϐμων καλλιεργειών. 

 Επεξεργαςύα ακατϋργαςτου καπνοϑ. 

 Επεξεργαςύα ζαχαρϐτευτλων και ζαχαροκϊλαμου. 

 Επεξεργαςύα λιναριοϑ και βιομηχανικόσ κϊνναβησ. 

 Επεξεργαςύα φυςικοϑ ακατϋργαςτου φελλοϑ και απορριμμϊτων αυτοϑ. 

Δεν μποροϑν να υπαχθοϑν ςε καθεςτώτα ενιςχϑςεων του Ν.4399/2016, επενδυτικϊ 

ςχϋδια ςε περιπτώςεισ που: 

 Αφοροϑν ςτην μεταπούηςη γενετικϊ τροποποιημϋνων προώϐντων ϐπωσ αυτϊ 

ορύζονται με την οδηγύα 2001/18/ΕΚ πλην τησ χρόςησ τουσ για την παραγωγό 

ζωοτροφών 

 Παρϊβαςησ απαγορεϑςεων ό περιοριςμών που ορύζονται ςτον κανονιςμϐ (ΕΕ) 

αριθ. 1308/2013 (Κ.Ο.Α.), ακϐμη και ϐταν οι εν λϐγω απαγορεϑςεισ και 

περιοριςμού αφοροϑν μϐνο την ενωςιακό ςτόριξη που προβλϋπεται ςτον εν 

λϐγω κανονιςμϐ. 

Σο ςυνολικϐ ποςϐ ενύςχυςησ ανϊ υποβαλλϐμενο επενδυτικϐ ςχϋδιο δεν μπορεύ να 

υπερβεύ το ποςϐ των πϋντε εκατομμυρύων (5.000.000) ευρώ, με την επιφϑλαξη του 
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ϊρθρου 67. Οι παρεχϐμενεσ ςε κϊθε φορϋα ενιςχϑςεισ ςτισ οπούεσ περιλαμβϊνονται 

και οι ενιςχϑςεισ ςε ςυνεργαζϐμενεσ ό ςυνδεδεμϋνεσ επιχειρόςεισ δεν μπορεύ να 

υπερβοϑν ςωρευτικϊ τα δϋκα εκατομμϑρια (10.000.000) ευρώ για μεμονωμϋνη 

επιχεύρηςη και τα εύκοςι εκατομμϑρια (20.000.000) ευρώ για το ςϑνολο των 

ςυνεργαζϐμενων ό ςυνδεδεμϋνων επιχειρόςεων, με την επιφϑλαξη των περιοριςμών 

του ϊρθρου 4 Γ.Α.Κ. 

Ειδικϊ για επενδυτικϊ ςχϋδια ςτον τομϋα τησ πρωτογενοϑσ γεωργικόσ παραγωγόσ, το 

ανώτατο ποςϐ ενύςχυςησ για την υπαγωγό ςε καθεςτώτα ενιςχϑςεων του 

Ν.4399/2016, δεν μπορεύ να υπερβεύ τισ 500.000 ευρώ ανϊ επενδυτικϐ ςχϋδιο και ανϊ 

επιχεύρηςη (ϊρθρο 4 παρ. 1 του καν. (ΕΕ) αριθ. 702/2014 τησ Επιτροπόσ). Σα ϐρια αυτϊ 

δεν επιτρϋπεται να καταςτρατηγοϑνται με τον τεχνητϐ διαχωριςμϐ του επενδυτικοϑ 

ςχεδύου. 

 

Β.3. Ενιαύα  δρϊςη κρατικών ενιςχύςεων «Ερευνώ -

Δημιουργώ - Καινοτομώ»,  τησ Γενικόσ Γραμματεύασ 

Έρευνασ και Σεχνολογύασ  

Σομϋασ  3 - Αγροδιατροφό 

 3.1 .Ανϊδειξη και βελτύωςη των ιδιαύτερων χαρακτηριςτικών των ελληνικών 

προώόντων τησ πρωτογενούσ παραγωγόσ 

 3.1.4 . Δυνατϐτητεσ χρόςησ καινοτϐμων φαρμακευτικών/ αρωματικών φυτών 

και διερεϑνηςησ τησ χρόςησ τουσ για τη βιομηχανύα τροφύμων, καλλυντικών, 

καθώσ και ςτη ζωικό παραγωγό.  

 3.5. Διατροφό και υγεύα 

 3.5.5.  Ανϊδειξη και αξιοπούηςη ςυςτατικών με πιθανό ςημαντικό βιολογικό 

δρϊςη αξιοποιώντασ και προςεγγύςεισ αξιολϐγηςησ επικινδυνϐτητασ οφϋλουσ:  

 Βϐτανα και αρωματικϊ φυτϊ, ωσ αφεψόματα και ωσ πρώτη ϑλη για 

ςυμπληρώματα διατροφόσ  

 Άλλα φυτϊ ό φϑκη, ωσ πρώτεσ ϑλεσ για τρϐφιμα και ςυμπληρώματα 

διατροφόσ 
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Παρϊρτημα Γ 

 Οριςμϋνοι καταςκευαςτϋσ μηχανημϊτων επεξεργαςύασ 

ΑΥΥ  

http://www.xmikropoulos.com/index.php/el/products/oregano-perennial-herbs-

equipment/oregano-perennial-herbs-machine 

http://www.elkamas.gr/ 

 http://www.mechansite.gr/webfiles/index.php 

http://www.arcadiaterra.gr/ 

http://www.technomac.gr/Page1312.htm 

http://www.ventobacco.gr/ 

 Οριςμϋνοι καταςκευαςτϋσ αποςτακτόρων  αιθερύων 

ελαύων 

http://www.afimar.gr/profile.html 

 http://www.pavlidis-cu.com/apostaktires-aitherion-eleon.html 

http://www.elexalko.gr/site/search 

 http://www.kazania-tsipourou.gr  

http://www.alphalavender.com 

 Οριςμϋνα αποςτακτόρια Αρωματικών Υυτών 

Ecopharm (http://www.ecopharm.gr/) 

Panaroma (http://www.panaroma.gr/) 

Vessel Essential oils (http://www.vessel.gr/el/) 

Alpha Lavender (http://www.alphalavender.com/) 

Dioscurides (http://www.dioscurides.gr/) 

υνεταιριςμϐσ Αρωματικών Υαρμακευτικών και Οπωροκηπευτικών Υυτών ΒοϏου 

Κοζϊνησ (http://kozaniroses.gr/) 

Herbs and Oils (http://www.herbsandoils.gr/AboutUs/Index) 

Eth Oil (http://www.ethoil.gr/index.htm) 

Lavenders (http://www.lavenders.gr/eteria.html) 

Cretan herbalchem (http://www.cretanherbalchem.com/) 

Bioaroma (http://www.bioaroma.gr/el/) 

 

 

http://www.elkamas.gr/
http://www.mechansite.gr/webfiles/index.php
http://www.arcadiaterra.gr/
http://www.technomac.gr/Page1312.htm
http://www.afimar.gr/profile.html
http://www.elexalko.gr/site/search
http://www.kazania-tsipourou.gr/
http://www.ecopharm.gr/
http://www.panaroma.gr/
http://www.vessel.gr/el/
http://www.alphalavender.com/
http://www.dioscurides.gr/
http://kozaniroses.gr/
http://www.herbsandoils.gr/AboutUs/Index
http://www.ethoil.gr/index.htm
http://www.lavenders.gr/eteria.html
http://www.cretanherbalchem.com/
http://www.bioaroma.gr/el/
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Παρϊρτημα Δ 

Διϊθεςη Πολλαπλαςιαςτικού Τλικού από ερευνητικϊ ιδρύματα 

Σο Εργαςτόριο Προςταςύασ και Αξιοπούηςησ Αυτοφυών και Ανθοκομικών Ειδών 

(ΕΠΑΑΑΕ) του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΣΡΑ, υλοποιώντασ τον Σεχνικϐ Κανονιςμϐ Εμπορύασ 

Πολλαπλαςιαςτικοϑ Τλικοϑ ΑΥΥ (ΥΕΚ 2663 Β/8-10-2014) ϋλαβε απϐ το Τπουργεύο 

Αγροτικόσ Ανϊπτυξησ και Σροφύμων, Υυτωριακό Άδεια τϑπου Α’ (Α.Μ.: 56) και 

Υυτωριακό Άδεια τϑπου Β’ (Α.Μ.: 240) προκειμϋνου να διαθϋτει προσ πώληςη 

πολλαπλαςιαςτικϐ υλικϐ προσ κϊθε ενδιαφερϐμενο. Όλα τα εύδη ςυνοδεϑονται απϐ 

(α) πρωτϐκολλο αναπαραγωγόσ, (β) τριπλϐτυπο Δελτύο Διϊθεςησ πολλαπλαςιαςτικοϑ 

υλικοϑ και (γ) ετικϋτα προμηθευτό (ςυνημμϋνα η Υϐρμα παραγγελύασ και οι τιμϋσ 

πώληςησ των φυτικών ειδών).  

Τπϊρχει δυνατϐτητα πώληςησ του φυτικοϑ υλικοϑ ςε φυτοδοχεύα ϐγκου 0,33 L και 2,5 

L.  Οι τιμϋσ υπολογύςτηκαν με βϊςη τη δυςκολύα αναπαραγωγόσ του κϊθε εύδουσ και 

το γεγονϐσ ϐτι αποτελοϑν αντικεύμενο και αποτϋλεςμα μακρϐχρονησ ϋρευνασ του 

ΕΠΑΑΑΕ (ςυλλογό, διατόρηςη, αναπαραγωγό). Όλα τα εύδη ϋχουν «κωδικϐ 

πρϐςβαςησ» που δηλώνει, με επιςτημονικό τεκμηρύωςη, τη βοτανικό ονομαςύα και 

την προϋλευςη του εύδουσ (πληροφορύεσ ςυλλογόσ).  

Σο Σμόμα Αρωματικών Υαρμακευτικών φυτών του Ινςτιτοϑτου Γενετικόσ Βελτύωςησ 

και Υυτογενετικών Πϐρων του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΣΡΑ, διαθϋτει Πολλαπλαςιαςτικοϑ Τλικοϑ 

(Π.Τ) ςε μικρϋσ ποςϐτητεσ, για πολλϊ εύδη ΑΥΥ, απϐ τα πλϋον κοινϊ για καλλιϋργεια,  

ςε διϊφορεσ μορφϋσ : ςπϐρουσ, μοςχεϑματα, ό φυτϊρια. Σο υλικϐ αυτϐ εύναι 

επιλεγμϋνο, κατϐπιν μακρϐχρονων ερευνητικών μελετών, τϐςο ωσ προσ τα 

αγρονομικϊ, ϐςο και ωσ προσ τα ποιοτικϊ του χαρακτηριςτικϊ. Διατύθεται με ςχετικό 

κοςτολϐγηςη απϐ το Δ του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΣΡΑ, και παρϋχονται ςτουσ παραγωγοϑσ οι 

ςχετικϋσ καλλιεργητικϋσ οδηγύεσ.   
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Παρϊρτημα Ε 

Ομϊδα Εργαςύασ  

 
  Τποομϊδα 1  :  Επιλογό των ειδών, τρόποσ φύτευςησ, καλλιϋργειασ, αντιμετώπιςησ 

ζιζανύων, δυνατότητεσ βιολογικόσ καλλιϋργειασ, επύλυςη θεςμικού τύπου 

δυςλειτουργιών και ενιαιοπούηςη του νομικού πλαιςύου. 

Γεώργιοσ  Καρϋτςοσ, Πρϐεδροσ του Ελληνικοϑ Οργανιςμοϑ-ΔΗΜΗΣΡΑ.   

Αςημύνα Καλδύρη, υπϊλληλοσ του κλϊδου ΠΕ1 Γεωπονικοϑ  με βαθμϐ Α’, 

προώςταμϋνη κατϊ αναπλόρωςη του Σμόματοσ Κηπευτικών, Ανθοκομύασ, 

Καλλωπιςτικών, Αρωματικών και Υαρμακευτικών Υυτών κ Εναλλακτικών 

Καλλιεργειών, τησ Διεϑθυνςησ υςτημϊτων Καλλιϋργειασ του Τπουργεύου 

Αγροτικόσ Ανϊπτυξησ και Σροφύμων. 

Άννα Γεωργούλα, υπϊλληλοσ του κλϊδου ΠΕ Γεωπονικοϑ με βαθμϐ Α’, τησ 

Διεϑθυνςησ Υυτογενετικών Πϐρων και Πολλαπλαςιαςτικοϑ Τλικοϑ 

Καλλιεργοϑμενων Υυτικών Ειδών του Τπουργεύου Αγροτικόσ Ανϊπτυξησ και 

Σροφύμων. 

Γεωργύα Ουζουνύδου, Σακτικό Ερευνότρια, προώςταμϋνη τησ Διεϑθυνςησ 

Ανϊπτυξησ Ερευνητικών και Σεχνολογικών Δραςτηριοτότων, του Ελληνικοϑ 

Γεωργικοϑ Οργανιςμοϑ-ΔΗΜΗΣΡΑ. 

Ευαγγελύα Καραμπύνα, ΠΕ Γεωπϐνοσ, υπϊλληλοσ τησ Διεϑθυνςησ Ανϊπτυξησ 

Ερευνητικών και Σεχνολογικών Δραςτηριοτότων, του Ελληνικοϑ Γεωργικοϑ 

Οργανιςμοϑ-ΔΗΜΗΣΡΑ. 

Ελϋνη Μαλούπα, Σακτικό Ερευνότρια, προώςταμϋνη του Ινςτιτοϑτου Γενετικόσ 

Βελτύωςησ και Υυτογενετικών Πϐρων, του Ελληνικοϑ Γεωργικοϑ Οργανιςμοϑ-

ΔΗΜΗΣΡΑ (υντονύςτρια). 

Παναγιώτησ Σρύγκασ, Επύκουροσ Καθηγητόσ, του Σμόματοσ Επιςτόμησ Υυτικόσ 

Παραγωγόσ, τησ χολόσ Αγροτικόσ Παραγωγόσ Τποδομών και Περιβϊλλοντοσ 

του Γεωπονικοϑ Πανεπιςτημύου Αθηνών. 

Δϋςποινα Παώταρύδου, υπϊλληλοσ του κλϊδου ΠΕ Δαςολϐγων, με βαθμϐ Α΄, 

προώςταμϋνη του Σμόματοσ Δαςικών Υυτωρύων, Δαςικών Γενετικών Πϐρων και 

Αναδαςώςεων, τησ Διεϑθυνςησ Δαςικών Έργων και Τποδομών του Τπουργεύου 

Περιβϊλλοντοσ και Ενϋργειασ. 
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Τποομϊδα 2   : υγκομιδό – ξόρανςη - επεξεργαςύα, τυποπούηςη προώόντων, κοινϊ 

εμπορικϊ ςόματα, δημιουργύα δικτύων, οικονομικό ενύςχυςη, αξιοπούηςη των κύριων 

καταγεγραμμϋνων ειδών και ποικιλιών και η διευκόλυνςη των καλλιεργειών, 

οργϊνωςη τησ μεταπούηςησ και εμπορύασ, δυνατότητεσ χρηματοδότηςησ. 

Αθανϊςιοσ Δημϊκησ, Γεωπόνοσ Αγροτικόσ Οικονομύασ και Προγραμματιςμού  

ϑμβουλοσ ςτο γραφεύο του Τπουργοϑ Αγροτικόσ Ανϊπτυξησ και Σροφύμων. 

Μιχϊλησ Παπαδόπουλοσ, Πρϐεδροσ τησ Ένωςησ Αρωματικών και 

Υαρμακευτικών Υυτών Ελλϊδοσ. 

Παςχαλύνα Φατζοπούλου, Σακτικό Ερευνότρια, του Ινςτιτοϑτου Γενετικόσ 

Βελτύωςησ και Υυτογενετικών Πϐρων, του Ελληνικοϑ Γεωργικοϑ Οργανιςμοϑ-

ΔΗΜΗΣΡΑ  (υντονύςτρια). 

Ιωϊννησ ιδηρόπουλοσ, Οικονομολϐγοσ, ςτϋλεχοσ του υνδϋςμου 

Επιχειρόςεων και Βιομηχανιών (ΕΒ). 

Ηλύασ Αποςτολύδησ, καλλιεργητόσ αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών τησ 

εταιρεύασ Peonia Herbs. 

 Τποομϊδα 3 : Επενδυτικϋσ δυνατότητεσ, βιομηχανύα τροφύμων, φαρμακευτικϋσ 

χρόςεισ, προώθηςη των προώόντων ςτισ αγορϋσ εςωτερικού - εξωτερικού, αύξηςη 

ανταγωνιςτικότητασ. 

Βαςιλικό Ωραιοπούλου, Καθηγότρια, του Σομϋα ϑνθεςησ και Ανϊπτυξησ 

Βιομηχανικών Διαδικαςιών, τησ χολόσ Φημικών Μηχανικών του Εθνικοϑ 

Μετςϐβιου Πολυτεχνεύου. 

Ελϋνη καλτςϊ, Καθηγότρια του Σομϋα Υαρμακογνωςύασ και Φημεύασ Υυςικών 

Προώϐντων, του Σμόματοσ Υαρμακευτικόσ, τησ χολόσ Επιςτημών Τγεύασ του 

Εθνικοϑ και Καποδιςτριακοϑ Πανεπιςτημύου Αθηνών. 

Αννύτα Σρυποςκούφη, εκπρϐςωποσ του Οργανιςμοϑ Enterprise Greece. 
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Κωνςταντύνοσ Γαρδύκησ, εκπρϐςωποσ τησ εταιρεύασ APIVITA.  

Γεώργιοσ ταυρόπουλοσ, εκπρϐςωποσ τησ εταιρεύασ KORRES.  

Ιωϊννησ Ντϋμοσ, εκπρϐςωποσ τησ εταιρεύασ ΑΝΘΗΡ (υντονιςτόσ). 

 

Γραμματϋασ τησ Ομϊδασ Εργαςύασ, ορύςτηκε η Μαρύα Φρονϊ, υπϊλληλοσ του 

κλϊδου ΔΕ Οικονομικοϑ, τησ Γενικόσ Διεϑθυνςησ Αγροτικόσ Έρευνασ, του 

Ελληνικοϑ Γεωργικοϑ Οργανιςμοϑ-ΔΗΜΗΣΡΑ. 
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Για περιςςϐτερεσ πληροφορύεσ για τα προγρϊμματα μπορεύτε να ςυνδεθεύτε με τισ 

ιςτοςελύδεσ των Τπουργεύων: 
Αγροτικόσ Ανϊπτυξησ και Σροφύμων : www.minagric.gr 

Οικονομύασ και Ανϊπτυξησ  :  www.espa.gr 

Και τησ Γενικόσ Γραμματεύασ Έρευνασ και Σεχνολογύασ :  www.gsrt.gr 

http://www.minagric.gr/
http://www.espa.gr/
http://www.gsrt.gr/

