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Δουλειά μου… η ταυτότητα των φυτών!

Βιολόγος-Ταξινόμος φυτών



Όχι μόνο χρώματα,    …αλλά θαυμαστές οντότητες με ταυτότητα και ιδιότητες!



Αυτόχθονα (γηγενή, ιθαγενή) φυτά

Αντίθετο:

Αλλόχθονα, 
ξενικά,

μη γηγενή

✓ Αυτόχθον: αναφυέν εξ αυτής της γης, 
που ήταν εκεί ανέκαθεν,
που ούτε το ίδιο ούτε οι πρόγονοί του 
ήρθαν από κάπου αλλού

✓ Αυτόχθονα σπάνια-απειλούμενα και ενδημικά

✓ Αυτόχθονα αρωματικά-φαρμακευτικά

✓ Ελληνικές υπερτροφές

✓ Αυτόχθονα ζιζάνια

✓ Ξενικά (αλλόχθονα) εισβολικά ζιζάνια





Πλούτος ελληνικής χλωρίδας



Μεσόγειος: σπουδαίος χλωριδικός πλούτος
Παγκοσμίως υπάρχουν 33 θερμά σημεία (hotspots) βιοποικιλότητας

 Μεσόγειος: 3η υψηλότερη  παγκοσμίως 
μεταξύ 33 θερμών περιοχών βιοποικιλότητας



Η Ελλάδα κατέχει 6% της έκτασης της Μεσογείου, 
αλλά  φιλοξενεί 26% της Μεσογειακής χλωρίδας.

Βαλκάνια και Ελλάδα: Έδρα > 50% της φυτικής 
ποικιλότητας  της Ευρώπης

>6.700 
είδη 

και υποείδη



Υπάρχει τεράστιο τουριστικό ενδιαφέρον για 
τη χλωρίδα της Ελλάδας (π.χ. Κρήτη)

19 τουριστικά γραφεία παγκοσμίως: 
1000-3000 ευρώ / άτομο / εβδομάδα

Από: Κρίγκας et al. (2018)



Από το 1700 

Άγγλοι, Γερμανοί, Γάλλοι, 

Αυστριακοί, Ιταλοί, 

Ούγγροι και Βούλγαροι 

διάσημοι βοτανικοί και 

ταξινόμοι φυτών 

οργανώνουν αποστολές 

στην Ελλάδα και τα 

Βαλκάνια.

18ος και αρχές19ου αιώνα:

J. P. Tournefort, J. Sibthorp, 

J. S. C. Dumont d’ Urville, A. Grisebach

Τέλη19ου και αρχές 20ου αιώνα:

C. H. Haussknecht, P. Sintenis, 

A. Baldacci, R. & M. Petitmengin, 

B. E. Formánek, E. von Halácsy, 

C. T. von Heldreich

Προηγούμενος αιώνας:

W. B. Turrill, J. Bornmüler, 

K. H. Rechinger, N. A. Stojanov, 

B. P. Kitanov, S. Snogerup, κ.ά.

Οι Ευρωπαίοι ενδιαφέρονται για τη χλωρίδα

της Ελλάδας και των Βαλκανίων εδώ και αιώνες



121.449 
δείγματα φυτών

που συλλέχθηκαν
στην Ελλάδα 
από το 1800
έως σήμερα

36% των ψηφιακών δειγμάτων

στο βοτανικό μουσείο της Lund

(Σουηδία) είναι από την Ελλάδα

Εικονική έρευνα 
διαδικτύου
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2η μεγαλύτερη ακτογραμμή

στην Ευρώπη (15.000 km) :

~3.000 νησιά & νησίδες

2η πιο ορεινή τοπογραφία 

της Ευρώπης: 

314 ορεινά συγκροτήματα,

1.764 κορυφές άνω 1.000m,

>40% της επιφάνειας

με υψόμετρο πάνω από 500m

Ελλάδα

Γιατί στην Ελλάδα υπάρχουν τόσα πολλά 

είδη φυτών;

Όρη και νησιά λειτούργησαν ως «εξελικτικές 
παγίδες» για τη δημιουργία ειδών - υποειδώνΙδιαιτερότητα



Ποικιλία γεωλογικών υποστρωμάτων

Ποικιλία κλιματικών ζωνών-συνθηκών

>400 υγρότοποι

Ποικιλία οικοτόπων-τύπων βλάστησης

Πολλά μικροπεριβάλλοντα-διαφορετικές οικολογικές συνθήκες-

διαφορετικές εξελικτικές πιέσεις- διαφορετικά είδη και υποείδη
Ιδιαιτερότητα

Ελλάδα

Γιατί στην Ελλάδα υπάρχουν τόσα πολλά 

είδη φυτών;

Πολυτάραχη γεωολογική ιστορία
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13 φυτο-

γεωγραφικές 

περιοχές

(Flora  Hellenica)

Μόνο 2 από τους προβλεπόμενους 10 τόμους έχουν εκδοθεί….

Ακόμη ανακαλύπτονται νέα είδη φυτών 

για την επιστήμη! 1-10 /έτος

Ιδιαιτερότητα

Γιατί στην Ελλάδα υπάρχουν 

τόσα πολλά είδη φυτών;



καθεμιά με
1.661 έως 3.264

φυτικά taxa

(είδη & υποείδη)
Ελλάδα

2971

1661

2024

2381

1928

2079

3116

2666

1949

2012

3116

3264

2086

13 φυτογεωγραφικές περιοχές

Σε κάθε γωνιά της Ελλάδας υπάρχει πλούτος ειδών

Η πλουσιότερη χλωρίδα της Ευρώπης

ανά μονάδα επιφάνειας
Ανατολική Μακεδονία-Θράκη: 

49% των φυτών της Ελλάδας
(>Σουηδία)

Πηγή: Dimopoulos et al. 2013



Πλούτος από «άγρια χόρτα»



Μικρή διαθεσιμότητα από «χόρτα» στην 
καθημερινότητα της πόλης



Χορταρούδες: αειφορική αναβίωση της παράδοσης 

Διατροφικά φυτά

Πλούτος από «χόρτα» εκτός πόλης



Διατροφικά φυτά

Τουλάχιστον 100 διαφορετικά αυτοφυή φυτά της Ελλάδας…

…μπορούν να 
καλλιεργηθούν για 

διατροφικές 
ανάγκες!



Αυτοφυές Συλλεγόμενο χόρτο

Καλλιεργούμενο Εμπόριο (3,000 tons/year)

40-50 χρόνια

Σταμναγκάθι της Μεσογείου: το κρητικό success story

Διατροφικά φυτά



Σταμναγκάθι της Μεσογείου: το κρητικό success story

Διατροφικά φυτά

• Ημερήσια παραγωγή: 2 τόννοι
• Ετήσια παραγωγή: 500 τόννοι
• Ετήσια ζήτηση Ελλάδας: 2.000 τόννοι



Σταμναγκάθι: το κρητικό success story

Διατροφικά φυτά

Ευρωπαϊκό (και παγκόσμιο) ενδιαφέρον



Σταμναγκάθι, βραχόφανα, ραδίκι θάλασσας

• Ιδιαίτερα πλούσιο σε αντιοξειδωτικές πολυφαινόλες 
και Ω-3 λιπαρά οξέα (σύμμαχοι καρδιάς, καλής υγείας 
οργανισμού, τονώνουν ανοσοποιητικό σύστημα και δρουν κατά 
της οξείδωσης των κυττάρων και της αντιγήρανσης των ιστών).

• Αντισηπτικές, αντιρρευματικές και υπογλυκαιμικές 
ιδιότητες (στη Μάλτα ως φάρμακο για τον σακχαρώδη 
διαβήτη λόγω της υψηλής συγκέντρωσης ινουλίνης).

• Περιέχει βιταμίνες C και Ε, β-καροτένιο και 
γλουταθειονίνη, σίδηρο, κάλιο, νάτριο, φωσφόρο και 
μαγνήσιο.

• Ο λευκός γαλακτώδης χυμός περιέχει λακτουπικρίνη, 
ινουλίνη, τανίνες, τερπένια και κουμαρίνες.

Cichorium

spinosum



>100 «άγρια» φυτά με διατροφική σημασία



Μοναδικότητα ελληνικής χλωρίδας

Σπάνια, απειλούμενα 
και ενδημικά φυτά

Ενδημικά: δεν υπάρχουν πουθενά αλλού 
στον κόσμο



>6.700 taxa 
(είδη και υποείδη, 

2018) 

Η χλωρίδα της Ελλάδας δεν είναι μόνο 

πλούσια, αλλά είναι και μοναδική.

Υψηλό ποσοστό μοναδικότητας 
(22% ενδημικά, >1.470 taxa)



Υψηλός ενδημισμός

(μοναδικότητα):

Τοπικά ενδημικά βουνών

Τοπικά ενδημικά νησιών

Τοπικά ενδημικά περιοχών

Ελληνικά ενδημικά

Βαλκανικά ενδημικά

44,3%

37,9%

26,6%

36,5%

30,7%

30%

Η πλουσιότερη χλωρίδα της 

Ευρώπης ανά μονάδα επιφάνειας

είναι εξαιρετικά ιδιαίτερη

3264

2079

2971

Ενδημικό Ελλάδας: 

δεν υπάρχει αλλού



Ελλάδα

Όρος Άθως, 2033m

Στην Ελλάδα υπάρχουν πολλά τοπικά ενδημικά φυτά

Silene orphanidis

<100 άτομα

Κρισίμως 

Κινδυνεύον



Centaurea

kalambakensis
(κενταύρεια)

~300 άτομα

Είδος προτεραιότητας 

Οδηγίας 92/43 

Σύμβαση Βέρνης 

ΠΔ 67/81

Βιβλίο Ερυθρών Δεδομένων
IUCN Global Red List



Είδος προτεραιότητας 

Οδηγίας 92/43 

Σύμβαση Βέρνης 

ΠΔ 67/81

Βιβλίο Ερυθρών Δεδομένων 
IUCN Global Red List

Centaurea lactiflora
(κενταύρεια)



Aegonychon goulandriorum (Rech. f.) Holub



Allium meteoricum (άγριο κρεμμύδι)

0,13 / σπόρος (σπέρμα)



Allium heldreichii Boiss. (άγριο σχοινόπρασο)



Dianthus biflorus Sm.
(αγριογαρύφαλλο)

Φωτο: Κ. Γούλα



Geranium subcaulescens (άγριο γεράνι)

Σπάνιο, προστατευόμενο



Η προστασία 
τους γίνεται 

τόσο 
επιτόπου

όσο και 
εκτός τόπου;

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

Επιταγή του Νόμου 3937 (άρθρο 11):

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

‘Απαγορεύεται η συλλογή των σπάνιων 
απειλούμενων και ενδημικών φυτών’



NATURA 2000 – EU Dir 92/43/EEC

Το μεγαλύτερο 

οικολογικό δίκτυο 

προστατευόμενων 

περιοχών στον πλανήτη

Επιτόπου διατήρηση



Το δίκτυο προστατευόμενων περιοχών 
Φύση (Natura) 2000 στην Ελλάδα

>400 περιοχές

Καλύπτουν 3.000.000 ha

27% της επιφάνειας της 
Ελλάδας 
(+6% θαλασσών)

Καταγραφή, Αναγνώριση, 

Εκτίμηση και 

Χαρτογράφηση των Τύπων 

Οικοτόπων και των Ειδών 

Χλωρίδας και Πανίδας της 

Ελλάδας  (Οδηγία 

92/43/ΕΟΚ) 



Κρισίμως Κινδυνεύοντα: 15 taxa

Κινδυνεύοντα: 31 

Τρωτά: 121 

Σπάνια: 21 

199 taxa
371 πληθυσμοί

Πλήρης επιτόπια προστασία (100%)

…τα φυτά που προστατεύονται
στον τόπο που αυτοφύονται

Από: Μπάγκου, Κρίγκας, Βώκου (2013)

Σπανιότητα-ενδημισμός ειδών



Μερική επιτόπια προστασία (8-88%)

Κρισίμως Κινδυνεύοντα: 7 taxa

Κινδυνεύοντα: 27 

Τρωτά: 106 

Σπάνια: 31 

197 taxa
1.378 πληθυσμοί

8-21%: 13 taxa

25-44%: 49

50-66%: 94

66-88%: 41 

…τα φυτά που προστατεύονται
μόνο εν μέρει 

εκεί όπου αυτοφύονται
Ανάγκη προστασίας 

~1/3

Σπανιότητα-ενδημισμός ειδών

Από: Μπάγκου, Κρίγκας, Βώκου (2013)



Ανύπαρκτη επιτόπια προστασία (0%)

Εξαφανισθέν: Centaurea tuntasia

Κρισίμως Κινδυνεύοντα: 7 taxa

Απειλούμενα: 23
Τρωτά: 33
Σπάνια: 13

77 taxa
141 πληθυσμοί

4/5 είναι ενδημικά M
ic

ro
m

er
ia

a
cr
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p
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na

Σπανιότητα-ενδημισμός ειδών

…τα φυτά που
δεν προστα-
τεύονται…

Από: Μπάγκου, Κρίγκας, Βώκου (2013)



Από το αυτοφυές υλικό, μέσω της διατήρησης, στο καλλιεργούμενο υλικό



Αρωματικά-φαρμακευτικά φυτά



Ελληνική βιοποικιλότητα: πλούτος και ταυτότητα

Θέμα  Τι εννοούμε όταν λέμε… 

….«ρίγανη»; 

…«θυμάρι»; 

…«μέντα»; 

…. «φασκόμηλο»;

…«τσάι βουνού»; 



2 γένη
>34 είδη και υποείδη
(επιπλέον: χημειότυποι)

10 είδη και υποείδη, 2 υβρίδια 
(επιπλέον: 6 χημειότυποι)

Ποια μέντα της Ελλάδας;

Ποιο θυμάρι της Ελλάδας;



Thymus sibthorpii (Βαλκανικό θυμάρι)

Ένα «νέο» θυμάρι



Salvia officinalis 
subsp. officinalis

4 είδη και υποείδηΠοιο φασκόμηλο της Ελλάδας;



Ποια ρίγανη 

της Ελλάδας;

Origanum vulgare

subsp. hirtumsubsp. vulgare Origanum onites

“ Ρίγανη ”

Διαφορετικά γένη 

Διαφορετικά είδη

Διαφορετικά υποείδη

Satureja spp.

Thymbra capitata

Thymbra calostachya

«Ρίγανη»:
3 γένη

>15 είδη 
και υποείδη

subsp. viridulum

Ενδημικό Κρήτης



Satureja horvatii subsp. macrophylla

Αγριορίγανη
Τραγορίγανη
Περδικάκι



Ελληνικό «Τσάι βουνού»

10 είδη και υποείδη 

του γένους Sideritis

Ποιο «τσάι βουνού» της Ελλάδας;

1. Ολύμπου (S. scardica)

2. Παρνασσού (S. raeseri subsp. raeseri)

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

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

5. Βλάχικο (S. perfoliata subsp. perfoliata)

6. Άθωνα (S. perfoliata subsp. athoa)

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

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

9. *Δέλφι (Δίρφυς) (S. euboea)

10. Ανατολικού Αιγαίου (S. sipylea)

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

4 απειλούμενα με εξαφάνιση ή σχεδόν απειλούμενα

10 εμπορικά ονόματα που δεν αξιοποιούνται



Περιοχές φυσικής εξάπλωσης  = προτεινόμενες 
περιοχές για καλλιέργεια ειδών-υποειδών Sideritis

S. syriaca subsp. syriaca

S. raeseri

subsp. attica

S. clandestina

subsp. clandestina

S. clandestina

subsp. peloponnesiaca

S. scardica

S. perfoliata

subsp. athoa
S. perfoliata

subsp. perfoliata

WIN-WIN STRATEGY

➢ 10 εμπορικά ονόματα

➢ Διαφοροποιημένα 
προϊόντα 
αγροδιατροφής

➢ Διαπίστευση ταυτότητας 
και πιστοποίηση 
πολλαπλασιαστικού
υλικού

➢ Δυνατότητα ΠΓΕ
(Προστατευόμεηη Γεωγραφική Ένδειξη)

➢ Δυνατότητα ΠΟΠ
(Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης)







Πολλές εκατοντάδες αξιόλογα αρωματικά-
φαρμακευτικά φυτά στην Ελλάδα

1. Δεντρολίβανο
2. *Δίκταμος
3. Κρίταμο
4. Μελισσόχορτο
5. Μάραθος
6. *Μαστιχόδεντρο
7. Ρούδι
8. *Χανιώτικη ματζουράνα
9. Χαρουπιά
ΠΛΗΘΟΣ ΕΙΔΩΝ-ΥΠΟΕΙΔΩΝ

5. Δυόσμοι (Ηδυόσμοι) 
6. *Θυμάρια
7. *Θρουμπιές
8. Κάππαρες
9. Καυκαλήθρες
10. Κρανιές 
11. *Κρόκοι
12. Μέντες
13. Μπιτούνια
14. Μυρώνια
15. *Ρίγανες
16. *Τσάγια βουνού
17. Φασκομηλιές
18. Φλησκούνια

1. Αγριοτριανταφυλλιές
2. Αγριογλυκάνισοι
3. Αγριοφράουλες
4. Άρκευθοι (κέδρα) 



Για πόσα και ποια αρωματικά-φαρμακευτικά 
φυτά τεκμηριώσαμε ιδιότητες-χρήσεις;

Έρευνα εν εξελίξει: Τεκμηριώσαμε 1.683 είδη και υποείδη 

(25% της ελληνικής χλωρίδας)

με δημοσιευμένες φαρμακογνωστικές

έρευνες ή/και εθνοβοτανικές χρήσεις

234 ενδημικά είδη-υποείδη (δεν υπάρχουν πουθενά αλλού)

75 σπάνια-απειλούμενα (χρήζουν διατήρησης-προστασίας)

Καλλιεργούμενα: <0,3% εμπορικά (¬15% πειραματικά)



Ενδεικτικός πλούτος φαρμακευτικών φυτών 
στις φυτογεωγραφικές περιοχές της Ελλάδας



Πώς επιτυγχάνεται η αειφορικήαξιοποίηση;

Άξονας 1: Επιλεκτικές συλλογές από τη φύση, τεκμηρίωση

Άξονας 2: Μελέτη βιολογικού κύκλου φυτών-στόχων

Μια διαδικασία με πολλά βήματα…

Άξονας 3: Ανάπτυξη υποδομών και τεχνογνωσίας,

καλλιέργεια, πολλαπλασιασμός, διατήρηση



Από το αυτοφυές υλικό, μέσω της διατήρησης, στο καλλιεργούμενο υλικό



Αυτοφυές 
υλικό

Υλικό σε εκτός 
τόπου 

διατήρηση

Υλικό σε 
επιδεικτικούς 

αγρούς 

Υλικό σε 
καλλιέργεια 

αγρού

Νέο-
πληθυσμοί & 

αειφορική
καλλιέργεια

Φυτοχημικές αναλύσεις και αξιολόγηση αυτοφυούς 

& καλλιεργούμενου φυτικού υλικού

Ανάπτυξη προϊόντων, 
συμβολαιακή γεωργία & 

δίκαιο εμπόριο

Επιτόπια συλλογή 
υλικού, 
δειγματοληψίες &
οικολογικό προφίλ 
με GIS

Εκτός τόπου 
αναπαραγωγή
(εγγενής, αγενής)
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Συλλογή αυτοφυών ειδών

❖ Συλλογή πολλαπλασιαστικού υλικού  

(ζωντανά άτομα, σπέρματα, μοσχεύματα) 

❖ Αποξηραμένα δείγματα φυτών

❖ Δείγματα εδάφους

❖ Φωτογραφικό υλικό

❖ Γεωγραφικές συντεταγμένες των τόπων συλλογής

Η συλλογή γίνεται διαθέτοντας ειδική άδεια



Αειφορική αξιοποίηση: προκειμένου να επιτευχθεί η 
καλλιέργεια, πρέπει να προσομοιαστούν οι φυσικές 
περιβαλλοντικές συνθήκες στο βαθμό του δυνατού

Προσομοίωση φυσικών συνθηκών φυτών με εφαρμογή GIS

European Soil 

Database

Corine Soil 

geodatabase

Vegetation

zones

geodatabase

Corine Land 

Cover

geodatabase

Topographic

geodatabase

Emberger 

Pluviothermic

quotient

Worldclim 

geodatabase

Plant’s GPS

Coordinates 

Global Positioning System

Geodatabases

From: Krigas N., Mouflis G., Grigoriadou K. & Maloupa E. (2010), Conservation of important plants from the 

Ionian Islands at the Balkan Botanic Garden of Kroussia, N Greece: using GIS to link the in situ collection 

data with plant propagation and ex situ cultivation. – Biodiversity and Conservation 19(12): 3583–3603



Θεματικά επίπεδα σε GIS (Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών), 

χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν τα οικολογικά προφίλ των φυτών

Φυτό-στόχος από δεδομένη περιοχή

Γεωβάσεις

Προσομοίωση φυσικών συνθηκών με εφαρμογή GIS



Προσομοίωση φυσικών συνθηκών σε 
βοτανικούς κήπους με εφαρμογή GIS

Από τις γεωγραφικές 
συντεταγμένες της 
συλλογής των 
φυτών…. Τοπογραφία

Βιότοποι και 
χρήσεις γης

Βροχόπτωση

Τυπολογία εδάφους 
και χαρακτηριστικά

Θερμοκρασιακές 
μεταβολές

Κλιματικά δεδομένα

… στη λεπτομερή 
κατανόηση των 

in-situ οικολογικών 
προτιμήσεων των φυτών

Global Positioning System

Viola cephalonica

Geodatabases
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EX SITU ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ 

❑ Στόχος 8 της Παγκόσμιας και Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τη Διατήρηση των 

Φυτών (GSPC): «τουλάχιστον 75% των απειλούμενων φυτών να βρίσκεται σε 

ex situ συλλογές, κατά προτίμηση στη χώρα προέλευσης, και 20% αυτών να 

έχουν περιληφθεί σε προγράμματα αποκατάστασης»

❑ Νόμος Υπ’ Αριθ. 3937/2011 (άρθρο 11)- Διατήρηση της Βιοποικιλότητας: 

‘Προστασία της ενδημικής βιοποικιλότητας’ (Ως συμπληρωματική δράση της 

επιτόπιας, in situ) διατήρησης), «επιδιώκεται επιπρόσθετα η εκτός τόπου (ex 

situ) διατήρηση των σημαντικών ειδών χλωρίδας, πανίδας και άλλων ομάδων  

οργανισμών σε βοτανικούς κήπους ή/και τράπεζες γενετικού υλικού»,

❑ Νόμος Υπ’ Αριθ. 40332/2014 – Εθνική Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα για 

τα έτη 2014−2029 και Σχεδίου Δράσης πενταετούς διάρκειας (Γ2.4. Γενικός 

Στόχος: Διατήρηση των γενετικών πόρων της Ελλάδας).



Cold frame

ΒΒΚΚ: Τρόποι εκτός τόπου διατήρησης της ελληνικής χλωρίδας

➢>1.800 κωδικοί πρόσβασης

➢> 1.000 πλήρως αναγνωρισμένα είδη

➢Διατήρηση 151 taxa ενδημικών φυτών 

Συλλογή ορχεοειδών

Συλλογή 
ζωντανών φυτών

Ιστοκαλλιέργεια

Διατήρηση 
σε Βοτανικούς κήπους

Τράπεζα Σπόρων

Αποξηραμένα 
δείγματα φυτών

ΒΒΚΚ

ΚΠΕ



Ανάπτυξη ειδικών πρωτοκόλλωνΈρευνα

ΒΒΚΚ: Αναπαραγωγή
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Κρίταμο (Crithmum maritimum, Apiaceae)

Νέες καλλιέργειες για 
αειφορική αξιοποίηση

Αυτοφυές 
υλικό

Λήψη μοσχευμάτων
(ανάπτυξη 

πρωτοκόλλου 
αναπαραγωγής)

Πιλοτική 
καλλιέργεια

(πρωτόκολλο)

Καλλιέργεια μεγάλης 
κλίμακας
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Εμπειρία

Αξιολόγηση

Αποτελέσματα & 
συμπεράσματα

Δεδομένα & Υλικό

Παρατηρήσεις

Αυτοφυές 
υλικό
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ΒΒΚΚ: Υποδομές διατήρησης 
αυτοφυούς υλικού 

για αειφορική διαχείριση



MULTIFACETED VALORISATION OF SINGLE-COUNTRY ENDEMIC 

PLANTS OF CRETE, GREECE, TUNISIA AND RIF, MOROCCO 

FOR SUSTAINABLE EXPLOITATION IN THREE ECONOMIC 

SECTORS (AGRO-ALIMENTARY, HORTICULTURAL-ORNAMENTAL 

AND MEDICINAL-COSMETIC)

ACRONYM: MULTI-VAL-END

Επιστημονικά υπεύθυνος: Δρ Ν. Κρίγκας, 

Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης και 

Φυτογενετικών Πόρων, Ελληνικός 

Γεωργικός Οργανισμός Δήμητρα

Laboratoire de matériaux, substances naturelles, environnement et 

modélisation, Faculté Polydisciplinaire de Taza, Université Mohamed 

bnoAbdellah, Fes, Morocco 

Laboratoire des Plantes Aromatiques et Médicinales, Centre de 

Biotechnologie de Borj-Cédria, Hammam-lif, Tunisie



Ανθοκομικός-Καλλωπιστικός-Κηποτεχνικός

Αξιολόγηση 
βιολογικών ιδιοτήτων 
και χαρακτηριστικών

Εμπορική αξία και 
τμές

Φαρμακευτικός-Κοσμητολογικός

Βιβλιογραφική έρευνα 
και αξιολόγηση 
συστατικών και 
ιδιοτήτων 

Αγροδιατροφικός

Βιβλιογραφική έρευνα 
για αξιολόγηση 
ιδιοτήτων βρώσιμων 
τμημάτων και 
συγγένεια με 
καλλιεργούμενα είδη 
(υλικό βελτίωσης)

MULTI-VAL-END

Πολύπλευρη αξιολόγηση σε 

3 βασικούς τομείς της οικονομίας Ξεχωριστή 

αξιολόγηση 

για κάθε 

ενδημικό 

φυτό 

κάθε 

περιοχής

(n=345)

Επιπρόσθετα: 

Συνεντεύξεις με ειδικούς

Εθνοβοτανική μελέτη

Επιπρόσθετα: 

Φυτοχημικές 

έρευνες-αναλύσεις

και βιοδοκιμές

Επιπρόσθετα: 

Διαδικτυακή έρευνα 

αγοράς

Φυτρωτικότητα 

σπερμάτων και 

πιλοτική καλλιέργιεα

Βοτανικές συλλογές και εμπλουτισμός τραπεζών σπερμάτων σε 3 χώρες





Η ελληνική χλωρίδα είναι: 
• Ιδιαίτερα πλούσια (>6.620 taxa)

• Μοναδική παγκοσμίως (1.459 ενδημικά φυτά)
• Πλούσια σε εν δυνάμει καλλωπιστικά φυτά (>145 

γηγενή ενδημικά) αλλά και εδώδιμα χόρτα (>100)
• Πλούσια σε αρωματικά-φαρμακευτικά φυτά 

(>1.650 taxa), με εξαιρετικούς χημειότυπους
και ακόμα παρέχει:
• Πολλές ευκαιρίες αξιοποίησης (<0,3% καλλιεργείται 

σε εμπορική κλίμακα)
• Δυνατότητες σχεδιασμού πολλών και μοναδικών 

προϊόντων σχεδόν για κάθε τόπο στην Ελλάδα.

Σύνοψη Μοναδικά (ενδημικά) φυτά = μοναδικά προϊόντα



Σας ευχαριστώ 
για την προσοχή σας!


