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Εισαγωγή  

Τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει να προβάλλεται ως αίτηµα των καιρών η 

«επιστροφή στη φύση». Η τάση αυτή έχει οδηγήσει όλες τις χώρες σε µία αύξηση 

της ζήτησης για φυσικά προϊόντα και ιδιαίτερα για τα αρωµατικά & φαρµακευτικά 

φυτά λόγω των πολλαπλών χρήσεων τους.  

Τα αρωµατικά & φαρµακευτικά φυτά κατείχαν και κατέχουν εξέχουσα θέση ανάµεσα 

στους πολιτισµούς όλων των λαών κι όλων των εποχών. Η ιστορία της 

αρωµατοθεραπείας αρχίζει µε τις «πρωτόγονες φυλές», όπως µαρτυρούν οι 

αποστακτήρες, τα µυροδοχεία και τα άλλα αρωµατικής χρήσης σκεύη που έχουν 

έρθει στο φως µε τις ανασκαφές. Οι Αιγύπτιοι κατέγραψαν πρώτοι σε πάπυρους ότι 

χρησιµοποιούσαν τα έλαια για θεραπευτικούς σκοπούς και για βαλσάµωση διαφόρων 

ζώων αλλά και των ίδιων των Φαραώ. Εξάλλου ο πολιτισµός τους είναι γνωστός για 

τους βοτανικούς κήπους στους οποίους καλλιεργούσαν κυρίως σπάνια φυτά 

προερχόµενα από την Ασία, τις Ινδίες και την Αραβία.  

Οι γνώσεις αυτές πέρασαν στους Έλληνες και στους 

Ρωµαίους οι οποίοι  χρησιµοποιούσαν όλα σχεδόν τα γνωστά 

αρωµατικά φυτά, τόσο για αρτύµατα (µπαχαρικά) που ήταν 

αναπόσπαστο τµήµα της ζωής των πλούσιων, όσο και για το 

αρωµάτισµα των κρασιών. Γνωστές ήταν επίσης και οι 

θεραπευτικές ιδιότητες πολλών από αυτά στην αρχαιότητα. Ο πατέρας της Ιατρικής 

Ιπποκράτης (460-370 π.Χ.) πίστευε ότι ο γλυκάνισος σταµατούσε το φτάρνισµα, ο 

κορίανδρος προλάβαινε τις στοµαχικές διαταραχές και βοηθούσε στον ύπνο, το 

θυµάρι ήταν αποχρεµπτικό, η µαντζουράνα και το θρούµπι περιόριζαν την έκκριση 

της χολής και η µέντα σταµατούσε τον εµετό. 

Εκτός από τους Έλληνες και άλλοι λαοί ασχολήθηκαν στην αρχαιότητα µε τα 

αρωµατικά φυτά. Οι αρχαίοι Κινέζοι ήταν αρκετά εξοικειωµένοι µε τα µυστικά της 

αρωµατοθεραπείας και πριν από 6000-7000 χρόνια δηµιούργησαν στην Ασία ένα 

µεγάλο εµπόριο αρτυµάτων που στη συνέχεια οι Άραβες το µετέφεραν στην Ευρώπη. 

Η χρησιµοποίηση των αρωµατικών & φαρµακευτικών φυτών συνεχίσθηκε από τότε 

για να φθάσουµε στην εποχή µας, όπου η επιστήµη συνεχώς ανακαλύπτει νέες 

χρήσεις φυτών στην βιοµηχανία καλλυντικών και τροφίµων, όσο και στην παρασκευή 

φαρµάκων. 
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1. Καλλιέργεια αρωµατικών & φαρµακευτικών φυτών  

Σκοπός της καλλιέργειας των αρωµατικών & φαρµακευτικών φυτών είναι η παραγωγή 

αιθέριων ελαίων και ξηρής δρόγης. Οι χρήσεις των αρωµατικών & φαρµακευτικών 

φυτών είναι ανάλογες µε τα αιθέρια έλαια που περιέχουν. Τα έλαια αυτά 

χρησιµοποιούνται σήµερα σε ευρεία κλίµακα από πολλές βιοµηχανίες (αρωµάτων, 

σαπουνιών, καλλυντικών, τσιγάρων, τροφίµων, κ.λπ.) αλλά και σαν αρτύµατα ή 

καρυκεύµατα φαγητών (όπως π.χ. η δάφνη, η ρίγανη, το δενδρολίβανο κ.λ.π.). 

Το σύνολο των καλλιεργούµενων εκτάσεων µε αρωµατικά & φαρµακευτικά φυτά σε 

παγκόσµιο επίπεδο είναι πολύ δύσκολο να προσδιοριστεί διότι ο κλάδος αποτελείται 

από πολλά είδη διάσπαρτα κατανεµηµένα.  

Η κυρίαρχη χώρα παραγωγός αρωµατικών & φαρµακευτικών φυτών είναι η Ασία ενώ 

οι µεγαλύτερες αγορές σε παγκόσµιο επίπεδο είναι η Κίνα, η Ευρώπη (Γαλλία, 

Γερµανία, Ιταλία, Ισπανία,  Αγγλία), η Ιαπωνία και οι ΗΠΑ.  

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε) αρωµατικά & φαρµακευτικά φυτά παράγονται στις 16 

από τις 25 χώρες και συνολικά ευδοκιµούν 200 είδη. Οι καλλιεργούµενες εκτάσεις 

στην  Ε.Ε την περίοδο 2000-2005 ανέρχονταν περίπου στα 86.000 χιλιάδες εκτάρια 

µε µέσο ετήσιο ρυθµό µείωσης της τάξης του 5,2%, ενώ οι παραγόµενες ποσότητες 

µειώθηκαν κατά 8,6% το οποίο παραπέµπει σε µείωση των στρεµµατικών 

αποδόσεων. Για την ίδια χρονική περίοδο στην Ελλάδα τα αντίστοιχα µεγέθη 

παρουσίασαν αύξηση (µέσος ετήσιος ρυθµός µεταβολής καλλιεργούµενων εκτάσεων 

41,42%). Η αγορά των αρωµατικών & φαρµακευτικών φυτών στην Ευρώπη είναι 

πολύπλοκη λόγω της διαφορετικής τους χρήσης και η  εµπορία τους συγκεντρώνεται 

και ελέγχεται από µικρό αριθµό χονδρεµπόρων.  

Οι καλλιεργούµενες εκτάσεις της Ελλάδας για το χρονικό 

διάστηµα 2000-2001 ανέρχονταν σε 0,80% των 

συνολικά καλλιεργούµενων εκτάσεων της Ε.Ε. Το 

ποσοστό αυτό ανήλθε στο 2,26%, το 2005 

καταλαµβάνοντας έτσι την 11η θέση στο σύνολο των 16 

ευρωπαϊκών χωρών.  

Στην χώρα µας ευδοκιµούν περισσότερα από 112 είδη εκ των οποίων 68 

χαρακτηρίζονται και ως µελισσοτροφικά. Τα κυριότερα καλλιεργούµενα είδη είναι : ο 

δίκταµος, ο κρόκος, η µέντα, η ρίγανη, το τσάι του βουνού, ο µαραθόσπορος, ο 

γλυκάνισος. Η συνολικά καλλιεργούµενη έκταση µε αρωµατικά & φαρµακευτικά φυτά 
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κυµαίνεται από 16.000 έως 20.000 στρέµµατα και η ετήσια παραγωγή από 1.500 έως 

1.800 τόνους. Η µέση στρεµµατική απόδοση των καλλιεργούµενων εκτάσεων  δεν 

µπορεί να προσδιοριστεί καθότι υπάρχουν εκτάσεις 

εγκαταλελειµµένες, στις οποίες η  καλλιέργεια δεν 

συγκοµίζεται κι επίσης ποσότητες που προέρχονται 

από αυτοφυή χλωρίδα. Ο κρόκος καταλαµβάνει την 

πρώτη θέση σε καλλιεργούµενη έκταση, 

παρουσιάζοντας µία σταθερότητα ως προς την 

έκταση και την παραγωγή, σύµφωνα µε στοιχεία των τελευταίων ετών. Ο 

µαραθόσπορος και το τσάι του βουνού παρουσιάζουν µείωση των καλλιεργούµενων 

εκτάσεων και της παραγωγής, εν� αντιθέσει µε το γλυκάνισο. Η ρίγανη παρουσιάζει 

αλµατώδη αύξηση των αντίστοιχων στοιχείων. Στον Ελλαδικό χώρο η καλλιέργεια 

των  αρωµατικών & φαρµακευτικών φυτών εντοπίζεται στη Μακεδονία και στη 

Θράκη (ρίγανη, τσάι του βουνού, γλυκάνισο, µάραθος, κρόκος), στη Θεσσαλία 

(ρίγανη, τσάι του βουνού, γλυκάνισο), στη Βοιωτία, στην  Εύβοια (µάραθος), στη 

Λέσβο (γλυκάνισο) και στην Κρήτη (δίκταµο). Το 65% των καλλιεργούµενων 

εκτάσεων µε αρωµατικά & φαρµακευτικά φυτά εντοπίζονται κυρίως σε µειονεκτικές 

περιοχές. Την περίοδο 2000-2003 οι καλλιεργούµενες εκτάσεις υπερδιπλασιάστηκαν 

στο σύνολο της χώρας µε συνέπεια να αυξηθεί και η παραγωγή αυτών.  

Το 4% της συνολικά παραγόµενης ποσότητας της Ε.Ε το 2000 προέρχονταν από τη 

χώρα µας, το ποσοστό αυτό το 2001 ανήλθε στο 7% ενώ το 2002 µειώθηκε στο 2%. 

Με βάση τα στοιχεία αυτά η χώρα µας καταλαµβάνει την 5η θέση ανάµεσα στις 9 

χώρες που παρήγαγαν αρωµατικά &φαρµακευτικά φυτά την εξεταζόµενη περίοδο.   

Οι βιολογικά καλλιεργούµενες εκτάσεις την χρονική 

περίοδο 2002-2004 να ανέρχονται περίπου σε 2500 

στρέµµατα επί του συνόλου των εκτάσεων της 

καλλιέργειας. Λόγω των ευνοϊκών εδαφοκλιµατικών 

συνθηκών τα περισσότερα αρωµατικά & 

φαρµακευτικά φυτά συναντώνται σαν αυτοφυή σε 

όλη την επικράτεια, για το λόγο αυτό η χώρα µας θα 

µπορούσε να αποτελεί την µητρόπολη της καλλιέργειας, δεδοµένου ότι η αγορά των 

αρωµατικών & φαρµακευτικών φυτών είναι παρθένα, µε µεγάλα περιθώρια 

ανάπτυξης. Η καλλιέργεια των αρωµατικών & φαρµακευτικών φυτών αποτελεί την 

ιδανική λύση για την αξιοποίηση φτωχών και εγκαταλελειµµένων εκτάσεων, κυρίως 
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στην ορεινή και ηµιορεινή ζώνη, όπου οι αγροί δεν µπορούν να αποδώσουν για άλλες 

καλλιέργειες.  

Επισηµαίνεται ότι στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα (Π.Ε.Π) Ανατολικής 

Μακεδονίας & Θράκης εντάχθηκαν 103 επιδεικτικοί πιλοτικοί αγροί, 11 καλλιεργειών 

αρωµατικών & φαρµακευτικών φυτών συνολικής έκτασης 515 στρεµµάτων. 

2. Στοιχεία αγοράς αρωµατικών & φαρµακευτικών φυτών 

Στην παγκόσµια αγορά η Ευρώπη είναι η πρώτη σε εισαγωγές χώρα µε ποσοστό 

35%, ακολουθεί η Ασία µε 26%, η Β. Αµερική µε 21%, η Ιαπωνία µε 11% ενώ οι 

υπόλοιπες περιοχές καλύπτουν το 7%. Η Βουλγαρία αποτελεί έναν από τους κύριους 

προµηθευτές της Ευρώπης µε αρωµατικά & φαρµακευτικά φυτά αφού εξάγει το 75%  

των προϊόντων της κυρίως σε χονδρέµπορους της Γερµανίας. Στις ΗΠΑ και την 

Ευρώπη, σύµφωνα µε το Παγκόσµιο Συµβούλιο για Φαρµακευτικά και Αρωµατικά 

Φυτά, το εµπόριο αυξάνει µε ετήσιο ρυθµό της τάξης του 10%, τόσο εξαιτίας της 

στροφής του πληθυσµού προς τη υγιεινή διατροφή και τις εναλλακτικές θεραπείες, 

όσο και γιατί έχει αρχίσει να γίνεται αντιληπτό το οικονοµικό όφελος από την εµπορία 

των αρωµατικών & φαρµακευτικών φυτών. 

Η φαινοµενική κατανάλωση στη χώρα µας αρωµατικών & φαρµακευτικών φυτών την 

περίοδο 2000-2003 καταγράφει άνοδο µε ετήσιο ρυθµό µεταβολής 1,28%. Την  ίδια 

περίοδο ένα µεγάλο µέρος της παραγωγής προορίζονταν για εξαγωγές, ενώ η εγχώρια 

κατανάλωση καλύπτονταν από εισαγωγές.  

Οι κυριότερες χώρες προορισµού των ελληνικών εξαγωγών είναι η Κύπρος 

(γλυκάνισο, µάραθο, κορίανδρος), η Αλβανία (κορίανδρος, θυµάρι), η Βουλγαρία 

(κύµινο), η Ισπανία, η Ιταλία (κρόκος), οι Φιλιππίνες (δάφνη), οι ΗΠΑ (ρίγανη) και η 

Γερµανία (ρίγανη, φασκόµηλο). Αντίστοιχα, οι κυριότερες χώρες προέλευσης των 

ελληνικών εισαγωγών είναι η Τουρκία (γλυκάνισο, µάραθο, θυµάρι, δάφνη, ρίγανη), 

η Βουλγαρία (κορίανδρος, ρίγανη), η Συρία, η Ινδία (κύµινο), η Αλβανία (ρίγανη, 

θυµάρι), η Αυστρία και η Ισπανία (κρόκος). 

Ο κλάδος των αρωµατικών & φαρµακευτικών φυτών δεν αποτελεί σηµαντικό κοµµάτι 

του ελληνικού εξωτερικού εµπορίου, καθώς καλύπτει το µόλις το 0,01 % της αξίας 

των συνολικών εξαγωγών αλλά και των εισαγωγών της χώρας για την περίοδο 2000-

2004. 

Το κύριο εξαγώγιµο προϊόν είναι ο κρόκος µε ποσοστό συµµετοχής 51% επί του 

συνόλου της αξίας των εξαγώγιµων προϊόντων, ακολουθούν η ρίγανη µε ποσοστό 
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19%, ο γλυκάνισος, η δάφνη και το φασκόµηλο µε ποσοστό 

1% αντίστοιχα. Σε όρους ποσότητας εξαγωγών η ρίγανη 

κατέχει πρωτεύουσα θέση µε ποσοστό 63% κι ακολουθούν ο 

κρόκος, η δάφνη, το φασκόµηλο µε ποσοστά 2% και ο 

κορίανδρος, το κύµινο και το θυµάρι µε ποσοστά 1%.  

Επί του συνόλου της αξίας των εισαγωγών η ρίγανη αποτελεί το 22%, ο µάραθος το 

11%, το κύµινο το 9%, ο γλυκάνισος το 8%, ο κρόκος το 4% και το θυµάρι, η 

δάφνη, το αιθέριο έλαιο λεβάντας και ο κορίανδρος το 1%.  

Πρέπει να τονισθεί ότι η αξία των εξαγόµενων αρωµατικών & φαρµακευτικών φυτών 

είναι κατά πολύ υψηλότερη των αντίστοιχων εισαγωγών, γεγονός που επιβεβαιώνει 

την ποιοτική ανωτερότητα των εγχώριων προϊόντων. 

3. Πολιτική κλάδου αρωµατικών & φαρµακευτικών φυτών 

Μέχρι το 1981 που εφαρµοζόταν η εθνική πολιτική για τον κλάδο των αρωµατικών & 

φαρµακευτικών φυτών, µε τον καθορισµό τιµών παρέµβασης και την απορρόφηση 

της παραγωγής από τους συνεταιρισµούς ως φορείς παρέµβασης, µε την εγγύηση 

του Ελληνικού ∆ηµοσίου (κάλυψη τυχόν διαχειριστικών ελλειµµάτων), είχε ως 

αποτέλεσµα την αύξηση των καλλιεργούµενων εκτάσεων πέραν των 50.000 

στρεµµάτων µε 16 καλλιεργούµενα είδη. Η αδυναµία ωστόσο των συνεταιρισµών να 

ανταποκριθούν στο ρόλο τους ως µοχλοί ανάπτυξης µε τα συνεχή διαχειριστικά 

ελλείµµατα οδήγησαν στην κατάργηση της πολιτικής αυτής. Μετά την ένταξη της 

χώρα µας στην Ε.E και µε δεδοµένη την ενισχυµένη κοινοτική στήριξη 

(πριµοδοτήσεις) πολλών κλάδων παραγωγής που εντάχθηκαν σε Κ.Ο.Α (καπνός, 

βαµβάκι, σιτηρά κλπ) σε αντίθεση µε τον κλάδο των αρωµατικών & φαρµακευτικών 

φυτών που εξαιρέθηκε από όλες τις Κ.Ο.Α είχε ως συνέπεια την σηµαντική 

υποχώρηση του κλάδου.   

Στο Συµβούλιο Υπουργών Γεωργίας & Αλιείας στις 12 Ιουνίου 2007 επιτεύχθηκε 

πολιτική συµφωνία για τη µεταρρύθµιση του τοµέα των οπωροκηπευτικών µε έναρξη 

ισχύος από 01/01/08. Στον κατάλογο των προϊόντων που καλύπτει η νέα Κ.Ο.Α 

οπωροκηπευτικών συµπεριλαµβάνεται και ο κρόκος καθώς και αρωµατικά φυτά που 

προορίζονται για µαγειρική χρήση όπως το θυµάρι, βασιλικός, µελισσόχορτο, 

φασκόµηλο και ρίγανη. Εποµένως και για αυτά τα προϊόντα µπορούν να 

αναγνωριστούν αντίστοιχες Οργανώσεις Παραγωγών (ΟΠ) προκειµένου να 

ωφεληθούν υποβάλλοντας προς έγκριση επιχειρησιακά προγράµµατα. 
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Οι προγραµµατισµένες από το Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 

& Τροφίµων (Υπ.Α.Α.Τ) παρεµβάσεις για τον κλάδο ξεκίνησαν 

µε την ένταξη του σε µέτρα και δράσεις διαρθρωτικού 

χαρακτήρα, του Γ΄ ΚΠΣ. Καθόσον έγινε αντιληπτή η δυνητική 

συµβολή του κλάδου των αρωµατικών & φαρµακευτικών φυτών 

στην Ελληνική Αγροτική Οικονοµία, χαρακτηρίστηκε ως 

προωθούµενος. 

Αποδεσµευµένες εκτάσεις καλλιεργειών σιτηρών και καπνού λόγω εφαρµογής της 

νέας Κ.Α.Π θα µπορούσαν να καλλιεργηθούν από αρωµατικά & φαρµακευτικά φυτά 

όπου οι γεωµορφολογικές και οικονοµικές συνθήκες το επιτρέπουν. 

4. Προβλήµατα  τοµέα αρωµατικών & φαρµακευτικών φυτών στην 

Ελλάδα 

Οι κύριοι ανασταλτικοί παράγοντες για την επέκταση της καλλιέργειας είναι: 

! µη επαρκής ενηµέρωση των αγροτών για την καλλιέργεια τόσο για τεχνικά 

ζητήµατα όσο και για τις δυνατότητες της,  

! έλλειψη των απαραίτητων εφοδίων (εγχώριων πιστοποιηµένων σπόρων και 

πολλαπλασιαστικού υλικού) και κατάλληλου εξοπλισµού για την ανάπτυξη της 

καλλιέργειας, 

! έλλειψη σύνδεσης πρωτογενούς παραγωγής και βιοµηχανιών 

τυποποίησης/συσκευασίας ή παραγωγής αιθέριων ελαίων,  

! συγκέντρωση των κυριοτέρων βιοµηχανικών µονάδων συσκευασίας και 

τυποποίησης αρωµατικών & φαρµακευτικών φυτών στην Αθήνα, στην Κρήτη 

και στη Μακεδονία,  

! µη επαρκής προώθηση της καλλιέργειας µέσω καινοτόµων συσκευασιών και 

αξιοποίησης τους από τη βιοµηχανία ή τη βιοτεχνία παραγωγής αιθέριων 

ελαίων. 

5. Προοπτικές τοµέα αρωµατικών & φαρµακευτικών φυτών στην Ελλάδα 

Η καλλιέργεια των αρωµατικών & φαρµακευτικών φυτών θεωρείται δυναµική 

καλλιέργεια για την χώρα µας γιατί αποτελεί ιδανική λύση για την αξιοποίηση 

µειονεκτικών, ορεινών ή ηµιορεινών εκτάσεων, συµβάλλοντας στην αναδιάρθρωση 

των καλλιεργειών, στην αύξηση του εισοδήµατος των παραγωγών και στην ανάπτυξη 
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επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων στις περιοχές αυτές µε  αποτέλεσµα την 

συγκράτηση του πληθυσµού στην ύπαιθρο. 

Λόγω της µεγάλης προστιθέµενης αξίας τους, τα αρωµατικά & φαρµακευτικά βότανα 

αποκτούν οικονοµικό ενδιαφέρον. 

6. Στρατηγική για την ανάπτυξη του τοµέα αρωµατικών & 

φαρµακευτικών φυτών  

Οι κατευθυντήριες γραµµές για την ανάπτυξη, του προωθούµενου και πολλά 

υποσχόµενου τοµέα των αρωµατικών & φαρµακευτικών φυτών µπορούν να 

συνοψιστούν ως κατωτέρω:  

6.1. Εκσυγχρονισµός γεωργικών εκµεταλλεύσεων � καλλιεργητικές 

πρακτικές  

" Μείωση του κόστους παραγωγής µέσω της εκµηχάνισης της καλλιέργειας και 

εφαρµογής συστηµάτων κατάλληλης θρέψης. 

" Συλλογή, διατήρηση και αξιολόγηση αυτοφυούς γενετικού υλικού µε 

παράλληλη δηµιουργία τράπεζας γενετικού υλικού, γενοτύπων υψηλής 

ποιότητας και αποδόσεων και in vitro πολλαπλασιασµός τους. 

" Εξασφάλιση πιστοποιηµένου πολλαπλασιαστικού υλικού µέσω ίδρυσης 

µονάδας παραγωγής (σπόροι, φυτά, βολβοί), έτσι ώστε να παραχθούν 

επώνυµα τοπικά προϊόντα. 

" Εγκατάσταση πιλοτικών επιδεικτικών αγρών αρωµατικών & φαρµακευτικών 

φυτών σε επίπεδο περιφέρειας. 

" ∆υνατότητα ενεργοποίησης των αποκτηθέντων 

δικαιωµάτων για τα είδη εκείνα των οποίων ο 

βιολογικός κύκλος υπερβαίνει την πενταετία και 

αντικατάσταση µέρους των καλλιεργούµενων 

εκτάσεων καπνού, σιταριού, σιτηρών (κυρίως 

µειονεκτικές περιοχές). 

" Αξιοποίηση µηχανολογικού εξοπλισµού καπνού (χρησιµοποίηση float-system 

σποροφύτων καπνού για την παραγωγή φυταρίων αρωµατικών & 

φαρµακευτικών φυτών) συµβάλλοντας έτσι στην µείωση του κόστους, της 

έντασης εργασίας και στη βελτίωση των παραγόµενων σποροφύτων. 
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6.2. Βελτίωση της προστιθέµενης αξίας - µεταποίηση � τυποποίηση 

∆ηµιουργία ή και εκσυγχρονισµός µικρών και µεγάλων µονάδων πρώτης 

µεταποίησης, τυποποίησης καθώς και  εκχύλισης-

απόσταξης αιθέριων ελαίων τοπικών αγροτικών 

προϊόντων λόγω αύξησης των καλλιεργούµενων 

εκτάσεων της συµβατικής ή βιολογικής καλλιέργειας 

των αρωµατικών & φαρµακευτικών φυτών (ξηράς 

δρόγης), ανάλογα µε την σχετική υποδοµή και την 

δυναµικότητα της εκάστοτε περιοχής σε επίπεδο περιφέρειας. 

6.3. Συστήµατα ∆ιαχείρισης Ποιότητας  

" ∆ηµιουργία συστηµάτων πιστοποίησης ποιότητας και ταυτότητας των 

ελληνικών αρωµατικών & φαρµακευτικών φυτών και των προϊόντων τους που 

προορίζονται κυρίως για εξαγωγές τόσο στην πρωτογενή παραγωγή όσο και 

στην µεταποίηση.  

" Καταχώρηση νέων προϊόντων ως Προϊόντα Ονοµασίας Προέλευσης (Π.Ο.Π) 

και Προϊόντα Γεωγραφικής Ένδειξης (Π.Γ.Ε). 

" Προώθηση της βιολογικής καλλιέργειας αρωµατικών & φαρµακευτικών 

φυτών. 

6.4. Προώθηση � Προβολή αρωµατικών & φαρµακευτικών φυτών 

" Προβολή και προώθηση των προϊόντων των αρωµατικών & φαρµακευτικών 

φυτών στην εγχώρια και διεθνή αγορά.  

" Προώθηση ορισµένων αυτοφυών  αρωµατικών & φαρµακευτικών φυτών, τα 

οποία δύσκολα θα µπορούσαν να καλλιεργηθούν σε άλλες χώρες, ως 

αποκλειστικά καλλιεργούµενα στην Ελλάδα.  

" Ίδρυση µικρών επιχειρήσεων αξιοποίησης / εµπορίας αρωµατικών & 

φαρµακευτικών φυτών και παραγωγή καινοτόµων προϊόντων.  

6.5. Επαγγελµατική κατάρτιση, ενηµέρωση & συµβουλευτικές υπηρεσίες 

" Κατάρτιση των παραγωγών και µεταποιητών σε θέµατα µετασυλλεκτικών 

χειρισµών (συσκευασίας, µικροσυσκευασίας, σήµανσης, τυποποίησης και 

µεταφορών).  
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" Απόκτηση Πράσινου Πιστοποιητικού που θα καλύψει εκτός από τον τοµέα της 

τεχνικής υποστήριξης και τον τοµέα της εκπαίδευσης. 

" ∆ιεξαγωγή ταχύρυθµων σεµιναρίων εκπαίδευσης τόσο των παραγωγών όσο 

και των γεωπόνων στην τεχνική της βιολογικής και ολοκληρωµένης 

καλλιέργειας των αρωµατικών & φαρµακευτικών φυτών.  

" Εδραίωση του θεσµού των συµβούλων γεωτεχνικών οι οποίοι θα 

καταγράφουν, θα επεξεργάζονται τις πρακτικές των παραγωγών και θα 

προτείνουν λύσεις.   

6.6. Συµπράξεις - ∆ικτυώσεις (CLUSTERS) 

" Προώθηση της συµβολαιακής γεωργίας µεταξύ παραγωγών και µεταποιητών 

σε ατοµική ή συλλογική βάση. 

" Αναβάθµιση του ρόλου των αγροτικών ενώσεων στη συγκέντρωση και 

διαχείριση της παραγωγής.  

6.7. Λοιπές δράσεις 

" Εµπλουτισµός της αρωµατικής χλωρίδας στις ορεινές περιοχές, βάσει ειδικών 

προγραµµάτων, µε στόχο τη διατήρηση της βιοποικιλότητας.  

" Καταγραφή, αξιολόγηση και µελέτη της οικοφυσιολογίας και των χρήσεων 

των τοπικών πληθυσµών των αρωµατικών & φαρµακευτικών φυτών ανά 

περιφέρεια. 

" Ίδρυση Ινστιτούτου Αρωµατικών & Φαρµακευτικών Φυτών για την παραγωγή 

διάχυση και πρακτική εφαρµογή όλης της τεχνογνωσίας για την ανάπτυξη του 

τοµέα. 


