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Φυτική ποικιλότητα στην Ελλάδα 
 
 Η ποικιλότητα φυτών της Ελλάδος είναι μια από τις 
πλουσιότερες της Ευρώπης. Οι αυτόχθονες φυτογενετικοί πόροι 
της Ελλάδος περιλαμβάνουν περίπου 6.000 αυτοφυή φυτικά είδη, 
τα οποία αποτελούν σχεδόν το 50% των αυτοφυών φυτών 
ολόκληρης της Ευρώπης. 
 
 Σε σύγκριση με άλλες περιοχές της Ευρώπης ή της 
Μεσογείου, στην Ελλάδα απαντούν τα περισσότερα ενδημικά φυτά 
(δεν απαντούν πουθενά αλλού στον πλανήτη) σε σχέση με την 
έκτασή της. Μεγάλο ποσοστό των ενδημικών φυτικών ειδών της 
Ελλάδος είναι σπάνια, ευαίσθητα ή χαρακτηρίζονται ως 
κινδυνεύοντα. 
 
 Οι κίνδυνοι που απειλούν την ποικιλότητα φυτών τόσο σε 
παγκόσμια κλίμακα όσο και στην Ελλάδα, οφείλονται σε μεγάλο 
βαθμό σε ανθρώπινες δραστηριότητες όπως διαταραχή, 
καταστροφή οικοτόπων και εισαγωγή και εξάπλωση γενικών 
αλλόχθονων ειδών φυτών και ζώων. Επιπρόσθετα, πρέπει να 
επισημανθεί οτι έρευνες δείχνουν ότι πολλά από τα αρωματικά και 
φαρμακευτικά φυτά (σπάνια, απειλούμενα και μη) που 
εμπορεύονται, συλλέγονται απευθείας από τη φύση από αυτοφυείς 
πληθυσμούς. Οι συλλογές αυτές γίνονται από ιδιώτες Έλληνες ή 
αλλοδαπούς, χωρίς άδεια και με τρόπο που δεν επιτρέπει τη 
φυσική αναγέννησή τους (ξερίζωμα φυτών). 
 
 Σημαντικοί αριθμοί των ελληνικών φυτικών ειδών 
παρουσιάζουν πτητικά συστατικά, τα οποία είναι υπεύθυνα για τις 
αρωματικές τους ιδιότητες. 
 
 Ενώ τα αρωματικά είδη εύκολα ομαδοποιούνται εξαιτίας των 
οργανοληπτικών τους ιδιοτήτων, δε συμβαίνει το ίδιο με τα 
φαρμακευτικά είδη. Φυτικοί μεταβολίτες με γνωστές δράσεις ή 
σημαντικές μελλοντικές προοπτικές μπορεί να υπάρχουν “εν 
δυνάμει” σε οποιοδήποτε φυτικό είδος, καθιστώντας το έτσι 
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ενδιαφέρον και δυνητικά αξιοποιήσιμο από φαρμακευτική άποψη. 
 
 Ιδιαίτερα για τα ενδημικά είδη της Ελλάδος είναι αυτονόητο 
ότι οι υπάρχουσες ή οι μελλοντικές φαρμακευτικές τους ιδιότητες 
αποτελούν μοναδικό και αποκλειστικό φυτογενετικό πόρο της 
Ελλάδος. 
 
 

   Ορολογία 
 
 Υπάρχουν 18.000 είδη αρωματικών και 60.000 είδη 
φαρμακευτικών φυτών ανά τον κόσμο. Τα είδη αυτά ταξινομούνται 
σε περίπου 50 οικογένειες. Δεν υπάρχει, όμως, σαφής διάκριση 
ανάμεσα σε πολλά αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά καθώς 
μπορεί να έχουν και τις δυο ιδιότητες. 
 

 ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ: ο όρος αποδίδεται συνήθως σε φυτά που 

έχουν ευχάριστη για τον άνθρωπο οσμή και οι χρήσεις τους 
συνδέονται με την παρασκευή αρωμάτων και άλλων εύοσμων 
προϊόντων. Με την αυστηρή έννοια του όρου, εδώ δεν ανήκουν τα 
φυτά που προσδίδουν οσμή και γεύση στα τρόφιμα (μπαχαρικά). 
 
Περιέχουν υψηλή συγκέντρωση συστατικών που εξαερώνονται και 
προσδίδουν χαρακτηριστική οσμή. Συνήθως η οσμή οφείλεται σε 
μείγμα πτητικών ουσιών που παράγουν τα φυτά, γνωστά ως 
αιθέρια έλαια. Τα αρωματικά φυτά είναι διαδεδομένα στα 
μεσογειακά οικοσυστήματα και η παρουσία τους γίνεται αισθητή 
μέσω της οσμής. 

 
 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ: ο όρος αποδίδεται σε φυτά που 

παράγουν χημικές ενώσεις με θεραπευτική για τον άνθρωπο 
δράση. Κατά κανόνα τα φυτά αυτά συνδέονται με μια μακροχρόνια 
εμπειρική χρήση και λαϊκή παράδοση. Από τα φυτά αυτά 
συλλέγονται τα χρήσιμα στην ίαση τμήματα, που χρησιμοποιούνται 
είτε αυτούσια είτε μετά από επεξεργασία. 
 
Η βιομηχανία μπορεί να απομονώσει τις δραστικές ουσίες από τα 
φυτικά τμήματα, να διευκρινίσει τη δομή τους και να τις αναπαράγει 
στο εργαστήριο σε μεγάλη κλίμακα για τη δημιουργία φαρμάκων. 
 

 ΒΟΤΑΝΑ: με τον όρο αυτό διακινούνται σε παραδοσιακά 

εμπορικά καταστήματα τα φυτά που – με ευρεία έννοια – έχουν 
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ευεργετική δράση στον άνθρωπο. 

 
 

  Αξιοποίηση – χρήση των 
φαρμακευτικών και αρωματικών φυτών 
 
Στη φαρμακοβιομηχανία ως: 
 

 φαρμακευτικά σκευάσματα (18% 
συνταγογραφούμενα) 
 
 κτηνιατρικά σκευάσματα (βιολογική 
κτηνοτροφία) 
 
 αγροτικά φάρμακα (βιολογική γεωργία) 
 
 βοτανικά φάρμακα (εκχυλίσματα, φυτικές 
κάψουλες) 
 
 βοτανικά ροφήματα 
 
 ομοιοπαθητικά φάρμακα 
 
 αρωματικά έλαια 
 
Στη βιομηχανία καλλυντικών: 
 
 αιθέρια έλαια, εκχυλίσματα για παραγωγή γαλακτωμάτων, 
κρεμών, λοσιόν, σαμπουάν, σαπουνιών κλπ. 
 

Στη βιομηχανία αρωμάτων: 
 
 κολόνιες, αρώματα κλπ. 
 
 αρωματισμοί απορρυπαντικών 
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 αρωματισμοί χώρων 
 
 εντομοαπωθητικά προϊόντα 
 

Στη βιομηχανία τροφίμων: 
 
 αρωματισμοί και συντήρηση τροφίμων 
 
 συμπληρώματα διατροφής 
 
 βιολειτουργικά τρόφιμα (π.χ. κέικ τυρογάλακτος, αλεύρι με 
εκχύλισμα σταφυλιού για παραγωγή ψωμιού – κέικ κλπ. 
προστατεύει τη λειτουργία των αιμοφόρων αγγείων, μαργαρίνη για 
χοληστερόλη, δημητριακά που περιέχουν πολυβιταμίνες, χάπια – 
κρέμες για ενέργεια και εξάλειψη πόνων). 
 
 

Η αγορά των Αρωματικών και Φαρμακευτικών 
φυτικών ειδών 
 
 Η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρείται η μεγαλύτερη αγορά 
αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών στον κόσμο, ως 
οργανωμένη εμπορική δομή. 
 
 Η Κίνα και η Ινδία εκτιμώνται ως μεγαλύτερες αγορές, από 
άποψη ποσότητας παραγωγής, αλλά σημαντικό μέρος του 
εμπορίου τους είναι άτυπο. 
 
 Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO) η 
παγκόσμια αγορά προϊόντων αρωματικών και φαρμακευτικών 
φυτών μεταφρασμένη σε χρήμα είναι της τάξης των 60 δις $. Οι 
χώρες με τη μεγαλύτερη ζήτηση είναι η Γερμανία, Ιαπωνία, Γαλλία 
και ΗΠΑ. 
 
 Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας το 70% - 80% 
του παγκόσμιου πληθυσμού έχει χρησιμοποιήσει κάποιο είδος 
εναλλακτικών φαρμάκων εκ των οποίων τα φυτικά προϊόντα που 
προέρχονται από τα φαρμακευτικά φυτά είναι τα πιο διάσημα. 
 
 Επιπλέον το Παγκόσμιο Συμβούλιο Αρωματικών και 
Φαρμακευτικών φυτών εκτιμά ότι η ζήτηση προϊόντων που 
προέρχονται από αυτά αυξάνεται κάθε χρόνο κατά 8 – 10 % και η 
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αύξηση συνδέεται με την ευαισθητοποίηση των πολιτών για χρήση 
φυσικών προϊόντων και εναλλακτικών φαρμάκων. 
 
 Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο μεγαλύτερος παγκόσμιος 
εισαγωγέας ακατέργαστων αρωματικών και φαρμακευτικών 
φυτών. Οι εισαγωγές εκτιμώνται σε 152.000 τόνους το 2010. 
Βασικός εισαγωγέας είναι η Γερμανία με 29%, ακολουθούν Γαλλία, 
Αγγλία, Ολλανδία, Ιταλία, Ισπανία, Βέλγιο, Πολωνία. Το Χονγκ-
Κονγκ επίσης είναι σημαντικός εισαγωγέας. Το σημαντικότερο 
μέρος των οποίων επανεξετάζεται στην Κίνα και Ιαπωνία. 
 
 Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι και σημαντικός παραγωγός 
αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών με προεξέχουσες χώρες 
παραγωγής τη Γαλλία και Ισπανία που κατέχουν 70% της 
συνολικής παραγωγής ακολουθούν Γερμανία και Αυστρία. 
 
 Η Γερμανία θεωρείται η πρώτη χώρα στην Ε.Ε. Στη 
βιομηχανία παραγωγής εκχυλισμάτων καθώς και στον τομέα της 
εμπορίας των φυτών. Ακολουθεί η Γαλλία, Ιταλία και Αγγλία. 
 
 Στην Ε.Ε. καλλιεργούνται περίπου 1.300.000 στρ. Τα  
βιολογικώς καλλιεργούμενα καλύπτουν έκταση 43.000 στρ. ενώ 
υπάρχουν 21.000 συλλέκτες που καλύπτουν μια έκταση περίπου 
1.000.000 στρ. 
 
Η Βουλγαρία και η Ρουμανία θεωρούνται οι χώρες με το 
μεγαλύτερο ποσοστό συλλογής αρωματικών και φαρμακευτικών 
φυτών από τη φύση. 
 
 Η Ευρωπαϊκή Ένωση κατέχει το 31% της παγκόσμιας 
αγοράς σε πωλήσεις φαρμακευτικών προϊόντων και το 36% της 
παραγωγής αυτών. Αποτελεί μια από τις βασικές αγορές στον 
τομέα αυτό. 
 
 Τα 10 αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά με τη 
μεγαλύτερη ζήτηση στη φαρμακοβιομηχανία το 2007, όπως 
φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί, ήταν: 
 

Hypericum perforatum St. John's wort 

Echinacea purpurea Echinacea 

Gingo biloba Gingo 
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Sabal serellata Saw palmeto 

Tanacetum parthenium Fever few 

Allium sativum Garlic 

Zingiber officinalis Ginger 

Pamax gingeng Gingeng 

Valeriana officinalis Valerian 

Ephedra ostrachya Ephedra 

 
 Αν και η τάση είναι οι παραγωγοί να έρχονται σε απ'ευθείας 
συμφωνίες πώλησης των ακατέργαστων προϊόντων τους (ξηρή 
δρόγη), οι μεσάζοντες (χρηματομεσίτες) παίζουν σημαντικό ρόλο 
κατά τη διαδικασία της εμπορίας. 
 
 Οι τιμές παρουσιάζουν διακυμάνσεις και εξαρτώνται από το 
είδος του φυτού, την έκταση της επεξεργασίας που έχει υποστεί το 
υλικό που διακινείται, εποχικότητα, διαθεσιμότητα, ποσότητα, ύψος 
αρχικής επένδυσης και μέγεθος ρίσκου, συναλλαγματικές τιμές. 
 
 Σύμφωνα με αναλύσεις φαίνεται να επικρατούν δυο τάσεις 
στην παραγωγή αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πρώτη αφορά στη μεγάλης κλίμακας 
παραγωγή χαμηλής αξίας προϊόντων, η οποία βρίσκεται σε φάση 
κάμψης και αντικαθίσταται από εισαγωγείς. Η δεύτερη τάση 
αναφέρεται στην εξειδικευμένη παραγωγή ορισμένων φυτών και 
ιδιαίτερα στην ανάπτυξη της βιολογικής γεωργίας. 
 
 Οι μεγάλοι αγοραστές αρωματικών και φαρμακευτικών 
φυτών, ιδίως αυτών που προορίζονται για ροφήματα ή 
εξειδικευμένες χρήσεις, προτιμούν να αγοράζουν τοπικά τις 
πρώτες ύλες τους από παραγωγούς που ξέρουν και 
εμπιστεύονται. 
 
 Ακόμη, τα ομοιοπαθητικά φάρμακα πρέπει να χρησιμοποιούν 
φρεσκο-συλλεγόμενη βιομάζα. Επιπρόσθετα, πολλές εταιρίες 
αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην εξερεύνηση και παραλαβή 
επιθυμητών και ταυτοποιημένων αρωματικών και φαρμακευτικών 
φυτών από διασκορπισμένους σ'όλο τον κόσμο προμηθευτές. 
 
 Στις περισσότερες περιπτώσεις οι εταιρίες αγοράζουν 
χαμηλής αξίας αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά από εισαγωγές 
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και τα αναμιγνύουν με φυτικά υλικά υψηλής ποιότητας, που 
παράγονται με υψηλότερο κόστος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
 

 Κατάσταση στην Ελλάδα 

 
 Τα κυριότερα είδη που καλλιεργούνται είναι: κορίανδρος, 
κρόκος, κύμινο, μάραθος, λυκίσκος, δάφνη, λεβάντα, χαμομήλι, 
μελισσόχορτο, μέντα, βασιλικός, πικταμός, ρίγανη, γλυκάνισο, 
μαστίχα, φασκόμηλο, τσάι του βουνού, θυμάρι. 
 
 Ενδεικτικές αποδόσεις, τιμές και πρόοδος επιλεγμένων 
αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών στον ακόλουθο 
πίνακα: 
 

Φυτό Διάρκεια φυτείας Απόδοση (μάζας) Τιμή πώλησης 

(Eυρώ/kgr) 

Ακαθάριστη 

πρόσοδος 

(Ευρώ/στρ.) 

ρίγανη 8 έτη Ξηρή δρόγη 

(τριμμένη)     

Μ.Ο. 300kgr/στρ. 

6,5 έως 8 1.950 έως 2.400 

θυμάρι 6-7 έτη Ξηρή δρόγη 200-

300kgr/στρ    

Μ.Ο. 250kgr/στρ 

6,5 έως 8 1.625 έως 2.000 

θρούμπι 6-7 έτη Ξηρή δρόγη   

Μ.Ο. 250kgr/στρ. 

12 3000 

μελισσόχορτο 5-7 έτη Ξηρή δρόγη 450-

550kgr/στρ    

Μ.Ο. 550kgr/στρ 

8 4000 

φασκόμηλο 12-15 έτη Ξηρή δρόγη 400-

700kgr/στρ.   

Μ.Ο. 550kgr/στρ. 

6 3300 

Τσάι του βουνού 10 έτη Ξηρή δρόγη 100-

150kgr/στρ.   

Μ.Ο. 125kgr/στρ. 

9,5 1187 

 
 Το κύριο εξαγώγιμο προϊόν είναι ο κρόκος με ποσοστό 
συμμετοχής 51% επί του συνόλου των εξαγώγιμων προϊόντων, 
ακολουθούν ρίγανη 19%, γλυκάνισος, δάφνη, φασκόμηλο. Σε 
όρους ποσότητας εξαγωγών η ρίγανη κατέχει το 63% και 
ακολουθούν κρόκος, δάφνη, φασκόμηλο, κορίανδρος, κύμινο, 
θυμάρι. 
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 Οι κυριότεροι συνεταιρισμοί παραγωγών 
αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών είναι: 
 
 αναγκαστικός συν/σμος κροκοπαραγωγών Κοζάνης 
 
 ένωση μαστιχοπαραγωγών Χίου 
 
 αγροτικός συν/σμος Βρύναινας δήμου Σούρπης Ν. 
Μαγνησίας 
 
 αγροτικός συν/σμος καλλιεργητών αρωματικών, 
φαρμακευτικών και ενεργειακών φυτών Αιτωλοακαρνανίας. 
 
 Τα δεδομένα, αγρονομικά, βιομηχανικά και οικονομικά 
καταδεικνύουν ότι η Ελλάδα αποτελεί ιδανικό τόπο για καλλιέργεια 
αρωματικών, φαρμακευτικών φυτών. 
 
 Η καλλιέργειά τους εμπεριέχει ακόμη περιβαλλοντική 
διάσταση, η οποία αναφέρεται πρώτα απ'όλα στην προστασία του 
περιβάλλοντος από την αλόγιστη και άναρχη συλλογή και 
εκμετάλλευση των αυτοφυών αρωματικών, φαρμακευτικών φυτών. 
Τα αυτοφυή είδη δεν απαιτούν υψηλό κόστος παραγωγής, αφού 
όντας “άγρια είδη” έχουν αναπτύξει ανά τους αιώνες διάφορες 
άμυνες ενάντια σε κλιματολογικές και βιολογικές (παθογενείς) 
αντιξοότητες, ενώ χαρακτηριστικό είναι ότι προσαρμόζονται σε 
υποβαθμισμένα ποιοτικά εδάφη τα οποία χρησιμοποιούνται κυρίως 
για ξηρικές μεγάλες καλλιέργειες με πενιχρές απολαβές που 
βασίζονται σε επιδοτήσεις. 
 
 Η ευκολία της παραγωγικής διαδικασίας που παρουσιάζουν 
τέτοιου είδους φυτά, εξοικονομεί υδατικό δυναμικό λόγω μηδενικής 
ή μικρής ποσότητας νερού που απαιτούν τα περισσότερα είδη 
αλλά και φιλικότητα στο περιβάλλον λόγω μικρών εισροών σε 
φυτοφάρμακα, λιπάσματα, κ.α. που απαιτούνται για την 
καλλιέργειά τους. 
 
 Αναμφισβήτητα τα συγκεκριμένα είδη αποτελούν στοιχεία του 
ελληνικού οικοσυστήματος με αποτέλεσμα να μην αναμένονται 
ιδιαίτερα καλλιεργητικά προβλήματα. Έτσι, η επιλογή καλλιέργειας 
και εμπορίας των προϊόντων τους αποτελεί άριστη εναλλακτική 
πρόταση καλλιέργειας με την προϋπόθεση ότι οι βιότοποι που θα 
καλλιεργηθούν θα είναι επιλεγμένοι και προσαρμοσμένοι στις 
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εδαφοκλιματικές συνθήκες της περιοχής. 
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