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ΠΕΡΙΛΗΧΗ 
 

Στισ μζρεσ μασ, οι καταναλωτζσ βαίνουν ςε ζναν πιο υγιεινό τρόπο ηωισ, 

τόςο για τουσ ίδιουσ όςο και για τισ οικογζνειεσ τουσ. Γι’ αυτό και επενδφουν ςε 

προϊόντα ωιλικά προσ το περιβάλλον, με όςο το δυνατόν λιγότερεσ χθμικζσ 

ουςίεσ, χωρίσ βζβαια θ αποτελεςματικότθτα τουσ να διαωζρει από τα ςυμβατικά 

ιδθ υπάρχοντα καλλυντικά. Στθ διπλωματικι αυτι εργαςία µε κζμα: 

«Επιχειρθματικό ςχζδιο ίδρυςθσ εταιρείασ παραγωγισ και διάκεςθσ ωυςικϊν 

καλλυντικϊν ςτθν Κριτθ» εξετάηεται θ ικανότθτα δθμιουργίασ ενόσ 

επιχειρθματικοφ ςχεδίου και αναλφονται οι προςδιοριςτικοί παράγοντεσ, οι 

ςτρατθγικζσ κακϊσ και οι ενζργειεσ μάρκετινγκ που αωοροφν τθν δθμιουργία 

μιασ κακετοποιθμζνθσ εταιρείασ καλλυντικϊν και τθν ειςαγωγι των προϊόντων 

τθσ ςτθ Γερμανικι αγορά. 

Κρίνεται ςκόπιμο πριν τθν δθμιουργία του επιχειρθματικοφ ςχεδίου να 

γίνει μια εκτενι παρουςίαςθ του κλάδου των καλλυντικϊν προϊόντων ςτθν 

Γερμανία προκειμζνου να αντιλθωκεί ο αναγνϊςτθσ τθν Γερμανικι 

πραγματικότθτα κακϊσ και τισ κατευκυντιριεσ δυνάμεισ που λειτουργοφν ςτον 

χϊρο. Ραρουςιάηονται οι ςτρατθγικζσ που ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ τα ςτελζχθ 

των επιχειριςεων προκειμζνου να ολοκλθρϊςουν µε επιτυχία το εγχείρθμα τθσ 

ειςαγωγισ προϊόντων μιασ νζασ εταιρείασ ωυςικϊν καλλυντικϊν ςτθν γερμανικι 

αγορά.. Σκοπόσ τθσ παροφςασ εργαςίασ είναι να μελετιςει τισ κφριεσ 

ςτρατθγικζσ ειςαγωγισ μιασ νζασ εταιρείασ παραγωγισ ωυςικϊν καλλυντικϊν 

ςτθ γερμανικι αγορά, προκειμζνου να επιτευχκεί θ προβολι των προϊόντων τθσ 

ςτθ γερμανικι αγορά. 

Βαςικζσ ςυνιςτϊςεσ τθσ ανάλυςισ µασ κα είναι θ αναγκαιότθτα φπαρξθσ 

ωυςικϊν καλλυντικϊν προϊόντων ςτθ γερμανικι αγορά., θ τμθματοποίθςθ τθσ 



αγοράσ, θ τιμολόγθςθ, θ επικοινωνία με τθν αγορά, αλλά και θ προϊκθςι τουσ. 

Αυτό άλλωςτε προκφπτει από τθν παρακολοφκθςθ του εξωτερικοφ 

περιβάλλοντοσ των επιχειριςεων, κάτω από το πρίςμα ενόσ δυναμικοφ 

μάρκετινγκ. 

Λζξεισ κλειδιά:  επιχειρθματικό ςχζδιο, ωυςικά καλλυντικά, γερμανικι 

αγορά 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRUCT  

Nowadays, consumers go into a healthier lifestyle, both for themselves 

and for their families. For this reason, they invest in products, which are 

environmentally friendly, making sure that there are no chemical substances, 

without it been less effective when compared to the conventional cosmetics. The 

present post-graduate dissertation has as subject: "Business plan of  

establishment a company in Crete, which will product and will distribute  natural 

cosmetics " examines the ability of creation a business plan, analyzing the 

determinants factors, the strategies and the marketing activities, which are relate 

to the creation of an integrated cosmetic company  and the promotion of its 

products in the German market. 

It is necessary to become a comprehensive presentation of the cosmetics 

industry in Germany before the creation of the business plan, so the reader will 

understand the German reality and its driving forces that they operate in German 

market. It is presented the strategies which are available to business executive 

managers to succeed in introducing new products of a new natural cosmetic 

company in the German market . 

Key components of our analysis is the necessity of cosmetic products on 

the German market, the market segmentation, the pricing, the communication 

with the market and the promotion of these products, too. This is the result from 

the monitoring of the business external environment, under the light of a 

marketing force. 

Keywords: business plan, natural cosmetics, German market 
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ΠΡΟΛΟΓΟ 

Στθ διπλωματικι αυτι εργαςία με τίτλο «Επιτειρημαηικό ζτέδιο ίδρσζης 

εηαιρείας παραγωγής και διάθεζης θσζικών καλλσνηικών ζηην Κρήηη», κφριοσ 

ςτόχοσ είναι ο ςχεδιαςμόσ τθσ λειτουργίασ και των διαδικαςιϊν τθσ εταιρείασ, 

τον προγραμματιςμό και τθν οργάνωςθ των μελλοντικϊν ενεργειϊν τθσ, κακϊσ 

και θ προβολι των προϊόντων και προϊκθςισ τουσ ςτθν γερμανικι αγορά. 

Εξετάηεται θ ικανότθτα δθμιουργίασ ενόσ επιχειρθματικοφ ςχεδίου και 

αναλφονται οι προςδιοριςτικοί παράγοντεσ, οι ςτρατθγικζσ κακϊσ και οι 

ενζργειεσ μάρκετινγκ που αωοροφν τθν ειςαγωγι μιασ νζασ επιχείρθςθσ ςτο 

κλάδο των ωυςικϊν καλλυντικϊν, με χριςθ αρωματικϊν και ωαρμακευτικϊν 

ωυτϊν. Κρίνεται ςκόπιμο πριν τθν δθμιουργία του επιχειρθματικοφ ςχεδίου, να 

γίνει μια εκτενι παρουςίαςθ τθσ ςπουδαιότθτασ των αρωματικϊν και 

ωαρμακευτικϊν ωυτϊν για τθν Ελλάδα, προκειμζνου να αντιλθωκεί ο 

αναγνϊςτθσ το ανταγωνιςτικό πλεονζκτθμα που ζχει θ Ελλάδα. 

Βαςικζσ ςυνιςτϊςεσ τθσ ανάλυςθσ του επιχειρθματικοφ ςχεδίου κα είναι 

θ ςυνεχισ εξζταςθ του κφκλου ηωισ ανταγωνιςτικϊν προϊόντων, θ 

τμθματοποίθςθ τθσ αγοράσ, θ τιμολόγθςθ, θ επικοινωνία με τθν αγορά, αλλά και 

θ προϊκθςθ των προϊόντων τθσ εταιρείασ ςε ξζνεσ αγορζσ. Αυτό άλλωςτε 

προκφπτει από τθν παρακολοφκθςθ του εξωτερικοφ περιβάλλοντοσ των 

επιχειριςεων, κάτω από το πρίςμα ενόσ δυναμικοφ μάρκετινγκ και αποτελεί «εκ 

των ουκ άνευ» υποχρζωςθ του κλάδου, αλλά και του επιςτθμονικοφ κόςμου και 

των εμπλεκόμενων ωορζων. 

 

 



      ΕΙΑΓΩΓΗ 

 
Ο κλάδοσ των καλλυντικϊν ζχει μια ςτακερά ανοδικι πορεία ςτθν αγορά. 

Υπάρχει ζνασ αρκετά ςθμαντικόσ αρικμόσ εταιριϊν που λειτουργοφν ςτο χϊρο 

αυτό, εκ των οποίων θ πλειοψθωία τουσ αςχολείται με περιςςότερεσ από μία 

κατθγορίεσ καλλυντικϊν. Βαςικό ςτοιχείο διαωοροποίθςισ τουσ αποτελοφν οι 

πρϊτεσ φλεσ που χρθςιμοποιοφνται για τθ παραγωγι τουσ, κατατάςςοντασ τα 

καλλυντικά ςε ωυςικά ι μθ. 

 Θ αφξθςθ τθσ οικολογικισ ςυνείδθςθσ και το ενδιαωζρον του 

καταναλωτι για πιο ωυςικά προϊόντα, δεν μπορεί να μθν επθρεάςει και το 

κλάδο των καλλυντικϊν. Τα ωυςικά καλλυντικά «τραβοφν» το ενδιαωζρον των 

καταναλωτϊν και ιδίωσ των καταναλωτϊν των ξζνων αγορϊν. Ταυτόχρονα, ςτθν 

Ελλάδα υπάρχει μια μεγάλθ ποικιλομορωία ςε βότανα, αρωματικά και 

ωαρμακευτικά ωυτά που μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν για πρϊτεσ φλεσ ςτθ 

παραγωγι ωυςικϊν καλλυντικϊν. Αποτζλεςμα του γεγονότοσ αυτοφ, δίνει το 

ζναυςμα να εξεταςτεί θ φπαρξθ ι όχι μιασ επιχειρθματικισ ευκαιρίασ ςτο χϊρο 

των ωυςικϊν καλλυντικϊν με αρωματικά και  ωαρμακευτικά ωυτά.   

 

 

 

 

 

 



 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ 1 ΑΡΩΜΑΣΙΚΑ ΚΑΙ ΥΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΑ ΥΤΣΑ 

Το ωυτικό βαςίλειο περιλαμβάνει τουλάχιςτον 350.000 διαωορετικά είδθ. 

Ανάμεςά τουσ, εκτιμάται ότι υπάρχουν περίπου 18.000 είδθ αρωματικϊν ωυτϊν 

και 60.000 είδθ ωαρμακευτικϊν ωυτϊν. Τα αρωματικά και ωαρμακευτικά ωυτά 

(Α.Φ.Φ.) ανικουν ςε τουλάχιςτον πενιντα οικογζνειεσ (π.χ. Apiaceae, 

Asteraceae, Geraniaceae, Labiatae, κ.λπ.) 

Θ ςθμαςία των βοτάνων, είναι αξιοςθμείωτθ ςτθ ηωι του ανκρϊπου. Θ 

χριςθ τουσ είναι μεγάλθ και γνωςτι ςτον τομζα τθσ ωαρμακευτικισ, 

κεραπευτικϊν ςκευαςμάτων , ποτϊν, αρωματοποιίασ, μαγειρικισ, αιςκθτικισ. 

Από αμνθμονεφτων χρόνων τα προϊόντα αυτά ζχουν κάνει μια ςθμαντικι 

ςυμβολι ςτθν ανκρϊπινθ υγεία και ευθμερία, κακϊσ και ςυμβάλλοντασ ςτθν 

δθμιουργία αγροτικοφ ειςοδιματοσ των νοικοκυριϊν μζςω εμπορικϊν 

ςυναλλαγϊν. (M. F. Balandrin, J. A. Klocke, 1988) 

 Το «ωαρμακευτικό ωυτό» είναι μζροσ μιασ ευρφτερθσ κατθγορίασ 

ωυτϊν «βοτάνων» κι όπωσ ορίηεται από τον Ραγκόςμιο Οργανιςμό Υγείασ είναι 

ζνασ ωυτικόσ οργανιςμόσ όπου περιλαμβάνει, ςε κάποιο από τα όργανά του 

ουςίεσ που κα μποροφςαν να χρθςιμοποιθκοφν ςε κεραπεία, ι οι οποίεσ είναι 

πρόδρομεσ ςε θμι-ςφνκεςθ ωαρμακευτικϊν ειδϊν.(WHO αρικμόσ εγγράωου 

30-49) 

- Ι ωαρμακευτικό ωυτό ονομάηεται κάκε ωυτό που περιζχει ζνα ι 

περιςςότερα δραςτικά ςυςτατικά, τα οποία ζχουν τθν ικανότθτα να 

ανακουωίςουν ι να κεραπεφςουν αςκζνειεσ. (Γ. Σαρλι, 1994) 

 Αρωματικά Φυτά: είναι τα ωυτά πλοφςια ςε αικζρια ζλαια - μίγμα 

πτθτικϊν ουςιϊν πολφπλοκθσ χθμικισ ςφνκεςθσ και ελαιϊδουσ ςφςταςθσ με 

χαρακτθριςτικι οςμι. Οι αρωματικζσ ουςίεσ είναι ευχάριςτεσ ςτθν γεφςθ ι 

ςτθν οςμι, οι οποίεσ μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν ςτθν προετοιμαςία 



αρτυμάτων και αρωμάτων. (WHO αρικμόσ  εγγράωου 30-49). ζχουν και 

ωαρμακευτικι χριςθ. Αξίηει μάλιςτα να ςθμειωκεί ότι ςτα περιςςότερα θ 

ωαρμακευτικι χριςθ προθγικθκε τθσ αρωματικισ (Κουτςόσ, 2006). Διεκνϊσ 

αναωζρονται ωσ Αρωματικά και Φαρμακευτικά Φυτά (Medicinal and Aromatic 

Plants, MAR). 

 Αρτφματα και καρυκεφματα: είναι το ωυτικό υλικό το οποίο λόγω 

τθσ περιεκτικότθτασ του ςε ςυγκεκριμζνεσ δραςτικζσ ουςίεσ, προςτίκεται ςτα 

ωαγθτά ςε μικρζσ ποςότθτεσ με κφριο ςκοπό να βελτιϊςει τθ γεφςθ και το 

άρωμα και ςτθ ςυνζχεια να βοθκιςει ςτισ διάωορεσ πεπτικζσ λειτουργίεσ. ( Ε. 

Βογιατηι- Καμβοφκου, 2004) 

 Αικζρια ζλαια: είναι μίγματα οργανικϊν ουςιϊν, υδατοδιαλυτά, τα 

οποία ςε κανονικζσ κερμοκραςίεσ διαχζονται χωρίσ να αωινουν υπολείμματα. 

Τα αικζρια ζλαια είναι αποκθκευμζνα ςτουσ ελαιοωόρουσ αδζνεσ. Τα πιο 

γνωςτά αικζρια ζλαια προζρχονται από ωυτά τθσ οικογζνειασ Labiatae, 

Asteraceoe, Apiaceae, Brasscaceae και από διάωορα είδθ των Cupressaceae. Θ 

επίδραςθ των αικζριων ελαίων ςτουσ ανκρϊπουσ είναι μεγάλθ. Μερικζσ από 

τισ δράςεισ που ζχουν είναι αντιβακτθριακι, αντιωλεγμονϊδθ, θρεμιςτικι, 

ςπαςμολυτικι και καταςταλτικι. ( Ε. Βογιατηι- Καμβοφκου, 2004) 

Οι μζκοδοι που λαμβάνονται τα αικζρια ζλαια είναι:  

1) θ απόςταξθ (υδροαπόςταξθ, υδρο – ατμοαπόςταξθ, με υδρατμοφσ, 

άλλα είδθ αποςτάξεωσ) 

2) θ εκχφλιςθ (με πτθτικοφσ διαλφτεσ, με ψυχρό λίποσ, με κερμό λίποσ) 

3) θ μθχανικι (ςφνκλιψθ, απόξεςθ κλπ)               (Β. Σκρουμπισ, 1985) 

 

- Ζνασ άλλοσ οριςμόσ ςχετικά με το αικζριο ζλαιο ωυτϊν είναι εκείνο  το 

ωυτό όπου θ χθμικι του ςφςταςθ ζχει δομι δακτυλίου με ζξι άτομα 



άνκρακα του βενηολίου. (Valtcho D. Zheljazkov, Lyle E. Craker, 2016) 

 

                                                                 

 

 

Εικόνα 1 Δακτφλιοσ βενηολίου, ζνασ υδρογονάνκρακασ και δομικό ςτοιχείο 

των αικζριων ελαίων.               

*Ρολλά αρωματικά και ωαρμακευτικά ωυτά δεν διαχωρίηονται, κακϊσ τα 

περιςςότερα ζχουν και τισ δφο ιδιότθτεσ.  

Από τθν αρχαιότθτα, τα αρωματικά ωυτά αποτελοφςαν ζνα αναπόςπαςτο 

κομμάτι για τθ ηωι των Ελλινων, αωοφ τα χρθςιμοποιοφςαν για τισ 

κεραπευτικζσ ιδιότθτζσ τουσ και για τθ διατροωικι αξία τουσ. Ο Λπποκράτθσ, 

ζλλθνασ κεραπευτισ και πατζρασ τθσ ιατρικισ πίςτευε πωσ τα ςτοιχεία τθσ 

καλισ υγείασ είναι θ χριςθ βοτάνων,  κακαροφ αζρα, άςκθςθσ και 

ιςορροπθμζνθσ διατροωισ. Ρίςτευε πωσ θ αςκζνεια ιταν μια ανιςορροπία 

μεταξφ βαςικϊν ςτοιχείων μζςα ςτο ςϊμα και με τθ κατάλλθλθ χριςθ των 

βοτάνων κα μποροφςε να ξανά επζλκει ιςορροπία.  

«Κάνε τθ τροωι το ωάρμακό ςου και το ωάρμακο τθ τροωι ςου»  

                                                                                           Λπποκράτθσ, 460 π.Χ.  

Ο ίδιοσ είχε καταγράψει 400 βότανα και αρωματικά ωυτά για τθ κεραπεία 

διάωορων αςκενειϊν. Ζτςι δικαιολογείται και το γεγονόσ που θ βοτανικι και θ 

ιατρικι αποτελοφςαν ςτθν πρακτικι τουσ εωαρμογι ςυνϊνυμουσ όρουσ. Σε 

κάκε αρωματικό ωυτό περιζχονται 200 διαωορετικζσ χθμικζσ ενϊςεισ. 

Συνδυάηοντασ διαωορετικά ωυτά και μζςα από τισ ςυνζργειεσ των κεραπευτικϊν 

ιδιοτιτων του κακενόσ, μποροφν να ωωελιςουν τον οργανιςμό. (Alexandra D. 

Solomou et al, 2015)  

Το 25% των ωαρμάκων που χρθςιμοποιοφνται ςιμερα προζρχονται από 

http://pubs.acs.org/author/Zheljazkov%2C+Valtcho+D
http://pubs.acs.org/author/Craker%2C+Lyle+E


τα ωυτά και τα οποία ανακαλφωκθκαν ερευνϊντασ τθ παραδοςιακι χριςθ τουσ 

ςτισ τοπικζσ κοινωνίεσ, ςφμωωνα με τθν Ελλθνικι εταιρεία εκνοωαρμακολογίασ 

(www.ethnopharmacology.gr)  

Τα ωαρμακευτικά αρωματικά ωυτά μπορεί να χρθςιμοποιθκοφν για τθν 

πρόλθψθ αςκενειϊν, τθ διατιρθςθ τθσ υγείασ ι κεραπεία 

αςκενειϊν.  (Benjamin Caballero, et al 2015).Αυτό γίνεται μζςω διατροωισ, 

προϊόντα περιποίθςθσ, ςωματικι ωροντίδα, κυμίαμα και αρωματοκεραπεία. 

Επιπλζον, τα αρωματικά βότανα είναι ζνα ςτοιχείο τθσ μεςογειακισ κουηίνασ και 

ςε αυτόν τον τομζα εκείνα που χρθςιμοποιοφνται κατά κφριο λόγο ςτισ 

γαςτρονομικζσ παραδόςεισ είναι Ocimum basilicum (βαςιλικό), Rosmarinus 

officinalis (δεντρολίβανο), ωαςκόμθλο (ωαςκόμθλο), Allium schoenoprasum 

(ςχοινόπραςο) , Origanum Majorana (ρίγανθ), Allium sativum (aglio).  
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1.1 ΣΑ ΒΟΣΑΝΑ ΚΑΙ Η ΕΛΛΑΔΑ (ΣΑ ΒΟΣΑΝΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΑ) 

Θ Ελλάδα ζχει μια από τισ πλουςιότερεσ χλωρίδεσ ςτθν Ευρϊπθ ςε ςχζςθ 

πάντα με τθν ζκταςι τθσ.  

Ο αρικμόσ των ειδϊν που υπάρχουν ςτθν Ελλάδα ωτάνει τα 6.308, τα 

οποία αποτελοφν το 50% ςχεδόν των αυτοωυϊν ωυτϊν ολόκλθρθσ τθσ Ευρϊπθσ. 

Τα 500 – 600 είδθ περίπου που υπάρχουν ςτθν Ελλάδα ανικουν ςτθν κατθγορία 

των αρωματικϊν (Δόρδασ, 2012)..  Ακόμα, το 22,2 % αυτοφ του αρικμοφ 

χαρακτθρίηονται ωσ ενδθμικά και  το 1/6 του ςυνόλου χαρακτθρίηονται ωσ 

αρωματικά και ωαρμακευτικά ωυτά, ενϊ, περιςςότερα από 2.000 παρουςιάηουν 

εμπορικό ενδιαωζρον. (Alexandra D. Solomou et al,2015). Θ ποικιλία των 

αρωματικϊν και ωαρμακευτικϊν ωυτϊν που ζχει θ Ελλάδα οωείλεται ςτθ 

πολυμορωία των εδαωοκλιματικϊν ςυνκθκϊν τθσ (Σκροφμπθσ, 1998). Σφμωωνα 

με τα διακζςιμα ςτοιχεία τθσ Διεφκυνςθσ Αγροτικισ Ρολιτικισ και Τεκμθρίωςθσ 

του Υπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροωίμων τα κυρίαρχα 

καλλιεργοφμενα ωυτά ςτθν Ελλάδα ςιμερα είναι τα εξισ: θ ρίγανθ (Origanum 

vulgare), ο δίκταμοσ (Origanum dictamnus), το τςάι του βουνοφ (Sideritis sp.) και 

το χαμομιλι (Chamomilla sp.) ( Στεωάνου Ρ., 2015) 

Τα αρωματικά ωυτά αποτελοφν μια ςπουδαία παράδοςθ για τθν Κριτθ. Θ 

Κριτθ, το μεγαλφτερο ελλθνικό νθςί μετά τθ Κφπρο και πζμπτθ ςε ζκταςθ από 

τα άλλα νθςιά τθσ Μεςογείου, ζχει πλοφςια χλωρίδα ςε είδθ ωυτϊν με 

ιδιόρρυκμο χαρακτιρα, λόγω του ςθμαντικοφ ποςοςτοφ ενδθμικϊν ωυτϊν, όςο 

κανζνα άλλο διαμζριςμα τθσ Ελλάδασ. Επιπλζον, θ Κριτθ διακζτει διάςπαρτεσ 

εκτάςεισ με αξιόλογο δενδρϊδθ και καμνϊδθ βλάςτθςθ, με κυρίαρχα τα 

μεςογειακά είδθ, από τα οποία οριςμζνα ςχθματίηουν χαρακτθριςτικζσ 

ωυτοκοινωνικζσ διαπλάςεισ, τισ οποίεσ ςυναντοφμε μόνο ςτθ Μεγαλόνθςο και 



ςε καμία άλλθ περιοχι τθσ θπειρωτικισ Ελλάδασ. Το γεγονόσ τθσ χλωρικισ 

ποικιλίασ αυτισ οωείλεται ςτθ γεωλογικι τθσ ιςτορία, ςτθ γεωγραωικι κζςθ του 

νθςιοφ μεταξφ τριϊν θπείρων, ςτα μεγάλα ςυγκροτιματα, ςτθν εξαιρετικά 

πολφπλοκθ γεωτεκτονικι με τον οριηόντιο και κατακόρυωο διαμελιςμό τθσ 

χϊρασ με διάωορουσ βιότοπουσ και οικολογικοφσ παράγοντεσ. Μζχρι ςιμερα 

ζχουν βρεκεί 1825 είδθ και υποείδθ ωυτϊν, αρικμόσ ιδιαίτερα μεγάλοσ ςχετικά 

με τθ μικρι ζκταςθ του νθςιοφ. Απ' αυτά τα ωυτά 352 είναι ενδθμικά είδθ, 

δθλαδι ωυτά που δεν υπάρχουν ςε κανζνα άλλο μζροσ τθσ γθσ. Ο πλοφτοσ τθσ 

χλωρίδασ τθσ Κριτθσ γίνεται περιςςότερο αντιλθπτόσ αν ςκεωτοφμε ότι ςε μια 

ζκταςθ που αντιπροςωπεφει περίπου το 6% τθσ ςυνολικισ ζκταςθσ τθσ Ελλάδασ, 

απαντάται το 28% περίπου του ςυνόλου των γνωςτϊν ωυτϊν τθσ ελλθνικισ 

χλωρίδασ.( Panayiotis Trigas et al, 2013) (Ραράρτθμα 1 Τα βότανα τθσ Κριτθσ) 

 

Στο παραπάνω διάγραμμα ωαίνονται χαρακτθριςτικά οι καλλιεργοφμενεσ 

εκτάςεισ και θ παραγωγι αρωματικϊν και ωαρμακευτικϊν ωυτϊν κατά τα ζτθ 

1981 – 2010 ςτθν Ελλάδα (Ρθγι: Ελ. Στατ., 2012). 



Τισ τελευταίεσ δεκαετίεσ ζγινε μια προςπάκεια να επεκτακεί θ 

καλλιζργεια των Α.Φ.Φ. ςτθ χϊρα μασ. Οι περιςςότερεσ προςπάκειεσ για 

οργανωμζνθ παραγωγι, επεξεργαςία και εμπορία Α.Φ.Φ. δεν πζτυχαν ι 

κατζλθξαν ςε αποτυχία, για λόγουσ που δεν οωείλονται ςτθν ποιότθτα του 

παραγόμενου προϊόντοσ, αλλά ςτθν ζλλειψθ γενικότερθσ επιχειρθματικισ 

ςτρατθγικισ και υποδομϊν. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2 ΠΟΤΔΑΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΑΡΩΜΑΣΙΚΩΝ ΥΤΣΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ  

Θ Ελλάδα είναι μια χϊρα με πλοφςια χλωρίδα ςε αρωματικά και 

ωαρμακευτικά ωυτά, που τθν κάνει ζναν μοναδικό τόπο για τθν καλλιζργεια 

πολλϊν εξ αυτϊν. Τα αρωματικά και ωαρμακευτικά ωυτά άρχιςαν να αποκτοφν 

ενδιαωζρον λόγω τθσ αλλαγισ ςτον τρόπο ηωισ και ςτισ διατροωικζσ ςυνικειεσ, 

αφξθςθ τθσ περιβαλλοντικισ ςυνείδθςθσ, τθσ ανάγκθσ διατιρθςθσ τροωίμων 

(ζχουν αντιοξειδωτικζσ και αντιμικροβιακζσ ιδιότθτεσ), τθσ εκτεταμζνθσ χριςθσ 

αρωμάτων και των πολυάρικμων ωαρμακευτικϊν τουσ χριςεων (πχ. βότανα, 

αρωματοκεραπεία). Ραρόλα αυτά θ εξάπλωςθ τθσ καλλιζργειάσ τουσ ςτθν 

Ελλάδα είναι περιοριςμζνθ και ζχει περιςςότερο τοπικι ςθμαςία. 

Τα πιο ςθμαντικά αρωματικά και ωαρμακευτικά ωυτά ςτθ χϊρα  από 

οικονομικισ άποψθσ  είναι: θ ρίγανθ, το τςάι του βουνοφ, το ωαςκόμθλο, ο 

βαςιλικόσ, το μελιςςόχορτο, το γλυκάνιςο, το μάρακο, , θ μζντα, το χαμομιλι, ο 

δυόςμοσ, θ δάωνθ, ο κρίταμοσ, το κφμινο και τζλοσ τα τοπικά προϊόντα κάποιων 

περιοχϊν, όπωσ θ μαςτίχα Χίου, ο κρόκοσ Κοηάνθσ και ο δίκταμοσ Κριτθσ. 

Σιμερα που θ χϊρα μασ διανφει μια από τισ ςοβαρότερεσ οικονομικζσ 

κρίςεισ ςτθν ιςτορία τθσ, είναι αναγκαία θ προϊκθςθ του κλάδου των 

αρωματικϊν και ωαρμακευτικϊν ωυτϊν. Θ καλλιζργεια των αρωματικϊν 

ωαρμακευτικϊν ωυτϊν ςτθν Ελλάδα μπορεί να επθρεάςει κετικά τόςο το 

πρωτογενι τομζα όςο και το περιβάλλον. Συγκεκριμζνα, θ αφξθςθ των 

καλλιεργιςιμων εκτάςεων με αρωματικά και ωαρμακευτικά ωυτά κα ςυμβάλλει 

ουςιαςτικά:  

 



 ςτθν αναδιάρκρωςθ των καλλιεργειϊν,  

 ςτισ εκμεταλλεφςεισ ωτωχϊν και εγκαταλειμμζνων 

χωραωιϊν,  

 ςτθν αφξθςθ του γεωργικοφ ειςοδιματοσ,  

 ςτθν δθμιουργία νζων βιομθχανικϊν μονάδων,  

 ςτθν δθμιουργία κζςεων εργαςίασ για γυναίκεσ και 

ανκρϊπουσ με μικρι παραγωγικι απόδοςθ λόγω θλικίασ,  

 ςυγκράτθςθ του αγροτικοφ πλθκυςμοφ ςε αγροτικζσ, 

νθςιωτικζσ και μειονεκτικζσ περιοχζσ (Από το ςφνολο των 39 εκ. 

ςτρεμμάτων καλλιεργιςιμθσ γθσ τθσ Ελλάδασ, το 44% είναι ορεινζσ και 

μειονεκτικζσ περιοχζσ, αλλά μόνο ςτο 0,1% αυτϊν των ωτωχϊν περιοχϊν 

καλλιεργοφνται Α/Φ ωυτά.) 

 ςτθν ανάπτυξθ τθσ μελιςςοκομίασ,  

 ςτθν τουριςτικι αξιοποίθςθ περιοχϊν 

 ςτθν εξοικονόμθςθ ςυναλλάγματοσ και 

  τζλοσ,ςτθ προςταςία τθσ χλωρίδασ. 

Στθν Ελλάδα ειςάγονται περίπου 3.000 τόνοι Α.Φ.Φ. ςυνολικισ αξίασ 5 

εκατομμυρίων ευρϊ (τςάι, ρίγανθ, μάρακοσ, γλυκάνιςοσ) και εξάγονται περίπου 

1.100 τόνοι (ρίγανθ, ωαςκόμθλο, ρίηεσ γλυκόριηασ, κρόκοσ, μαςτίχα Χίου και 

αικζρια ζλαια) ςυνολικισ αξίασ 12 εκατομμυρίων ευρϊ (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) 

 

 

 

 



1.3 Η ΗΜΑΙΑ ΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 

ΣΩΝ ΑΡΩΜΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΩΝ ΥΤΣΩΝ  

Τα τελευταία χρόνια παρατθρείται μια προτίμθςθ των καταναλωτϊν για 

πράςινα προϊόντα. Ζρευνεσ που πραγματοποιικθκαν ςε Ευρωπαϊκζσ χϊρεσ, 

όπωσ ςτθ Γερμανία, τθν Ολλανδία, τθ Μεγάλθ Βρετανία και τθ Δανία, δείχνουν 

ότι οι καταναλωτζσ λαμβάνουν πλζον υπόψθ τουσ το περιβάλλον με ποικίλουσ 

τρόπουσ και ονομάηονται «πράςινοι» καταναλωτζσ. Συγκεκριμζνα, οι 

«πράςινοι» καταναλωτζσ ςτρζωονται ςτθν αγορά προϊόντων, των οποίων θ 

παραγωγι, θ διάκεςθ και θ χριςθ τουσ δεν ζχουν αρνθτικό αντίκτυπο ςτο 

περιβάλλον, ι ζχουν πολφ μικρότερεσ ςυνζπειεσ ςε ςχζςθ με τα αντίςτοιχα 

ςυμβατικά προϊόντα. Σε χϊρεσ όπωσ θ Γερμανία θ κατανάλωςθ «ωυςικϊν» 

ωαρμάκων ζχει αυξθκεί κατά 25% εισ βάροσ των ςυμβατικϊν ωαρμάκων. (Δρ. 

Μαλοφπα Ε. κ.ά, Καβαλα 2013) 

Οι λόγοι για τουσ οποίουσ τα Α.Φ.Φ ενδείκνυται να καλλιεργοφνται με 

βιολογικό τρόπο είναι: 

1) Τα Α.Φ.Φ δεν είναι ευπρόςβλθτα από εχκροφσ και αςκζνειεσ, ειδικά 

όταν καλλιεργθκοφν ςε ςυνκικεσ παραπλιςιεσ του βιοτόπου όπου 

ευδοκιμοφν (π.χ. κλίμα, ζδαωοσ, υψόμετρο) 

2) Θ βιολογικι παραγωγι βελτιϊνει τθ ποιότθτα των παραγόμενων 

αικζριων ελαίων και άλλων δευτερογενϊν προϊόντων τουσ. 

3) Τα Α.Φ.Φ δεν ζχουν υποςτεί γενετικι βελτίωςθ, με αποτζλεςμα να 

μθν μποροφν να αξιοποιιςουν πάντοτε τισ υψθλζσ ειςροζσ. 

4) Θ τάςθ των ξζνων αγορϊν να προτιμοφν τα βιολογικά προϊόντα 

5) Θ βιολογικι καλλιζργεια Α.Φ.Φ. όπωσ Achillea millefolium ςυμβάλει 

ςτθν αποκατάςταςθ τθσ γονιμότθτασ του εδάωουσ. (Κ. Κουτςόσ, 2006) 



1.4 ΠΑΡΑΓΟΝΣΕ ΠΟΤ ΕΠΗΡΕΑΖΟΤΝ ΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΗ 

ΤΣΑΗ ΣΩΝ ΑΙΘΕΡΙΩΝ ΕΛΑΙΩΝ  

Οι παράγοντεσ που επθρεάηουν τθ παραγωγι και τθ ςφςταςθ των 

αικζριων ελαίων είναι: 

1. Οι ωυςιολογικζσ μεταβολζσ του ωυτοφ 

α) το ςτάδιο ανάπτυξθσ των οργάνων (ωφλλα, άνκθ, καρποί) 

Στισ περιςςότερεσ ωορζσ μεγαλφτερθ, ποςότθτα αικζριου ελαίου ζχει το 

ωυτό ςτο ςτάδιο τθσ ανκοωορίασ. 

β) το μζροσ το ωυτοφ που αναλφεται ( άνκθ, πράςινα μζρθ, καρποί κά) 

Για παράδειγμα τα μονοτερπζνια υπάρχουν μόνο ςτα άνκθ και ςχεδόν 

κακόλου ςτα πράςινα μζρθ του ωυτοφ και τισ ρίηεσ. 

γ) το εκκριτικό όργανο που παράγει τα αικζρια ζλαια 

δ) εποχικι διακφμανςθ 

Σε πολλά ωυτικά είδθ θ ςφςταςθ του αικζριου ελαίου μεταβάλλεται κατά 

τθ διάρκεια του ζτουσ. Ζτςι, θ περίοδοσ ςυλλογισ επιλζγεται με βάςθ τθν 

επικυμθτι χθμικι ςφςταςθ και απόδοςθ ςε αικζριο ζλαιο. Σφμωωνα με τον Faid 

et al. (1996) τα ςυςτατικά των αικζριων ελαίων με τθν μεγαλφτερθ 

αντιμικροβιακι δράςθ είναι, με ςειρά αποτελεςματικότθτασ: 

ωαινόλεσ>αλκοόλεσ>αλδεφδεσ>κετόνεσ.αικζρεσ>υδρογονάνκρακεσ. 

ε) μθχανικζσ και χθμικζσ βλάβεσ 

Οι ςυγκεντρϊςεισ των ςυςτατικϊν ενόσ ωυτοφ επθρεάηονται από πλθγζσ 

ι προςβολζσ που μπορεί να προκλθκοφν από αρπακτικά πτθνά ι τθν εωαρμογι 



ηιηανιοκτόνων. 

2. Ρεριβαλλοντικοί παράγοντεσ 

α) το κλίμα  

Το κλίμα είναι ζνασ κακοριςτικόσ παράγοντασ για τθν ποιότθτα των 

παραγόμενων αικζριων ελαίων ςτο ωυτό και διαωεφγει από τον ανκρϊπινο 

ζλεγχο. Θ ωωτοςυνκετικι ικανότθτα των ωυτϊν μειϊνεται ςε ςυνκικεσ 

ξθραςίασ και αλλάηει θ ικανότθτα πρόςλθψθσ κρεπτικϊν ςυςτατικϊν. Επίςθσ, 

κάτω από ςυνκικεσ ςτρεσ, τα ωυτά είναι πιο επιρρεπι ςε πακογόνουσ 

οργανιςμοφσ και ωυτοωάγα ηϊα. 

β) γεωγραωικι κζςθ 

Σφμωωνα με βιβλιογραωία διαπιςτϊνεται μια μεγάλθ ποικιλότθτα ςτθν 

περιεκτικότθτα των ςυςτατικϊν αικζριου ελαίου ςε κάποια είδθ ωυτϊν που 

υποδθλϊνουν φπαρξθ χθμειοτφπων, που είναι αποτζλεςμα των διάωορων 

περιβαλλοντικϊν ςυνκθκϊν που υπάρχουν από τόπο ςε τόπο. 

γ) γενετικοί παράγοντεσ 

3. Συγκομιδι  

α) Να ςυγκομίηεται μόνον το εμπορεφςιμο μζροσ του ωυτοφ, με μθχανζσ 

ι με το χζρι, γιατί ςτθ ςυνζχεια ο διαχωριςμόσ είναι χρονοβόροσ, δαπανθρόσ και 

μερικζσ ωορζσ αδφνατοσ. 

β) Να ςυγκομίηονται ςτθ ςωςτι ϊρα τθσ θμζρασ. 

γ) Να γίνεται ςωςτι μεταχείριςθ του υλικοφ κατά τθ μεταωορά και τθν 

ξιρανςθ. 



Ρίνακασ 1.4 Εποχι ςυγκομιδισ ανάλογα με το μζροσ ενδιαωζροντοσ του 

Α.Φ.Φ. 

Μζροσ Ενδιαωζροντοσ του 

Α.Φ.Φ 

Εποχι Συγκομιδισ 

ίηεσ, βολβοί, κόνδυλο κλπ ωκινόπωρο και άνοιξθ 

Άνκθ πρωινζσ ϊρεσ, λίγο πριν από το 

πλιρεσ άνοιγμά τουσ 

Ανκοωόροι βλαςτοί και ωφλλα πλιρθ άνκθςθ 

 

* Ο τρόποσ ςυλλογισ του νωποφ προϊόντοσ εξαρτάται από τθν 

καλλιζργεια και γίνεται με το χζρι ι με ειδικζσ ςυλλεκτικζσ μθχανζσ. Κατά τθ 

ςυλλογι τουσ τα ωυτά κα πρζπει να βρίςκονται ςτο ίδιο ςτάδιο ανάπτυξθσ και 

δεν πρζπει να ξεριηϊνονται για να μθν καταςτραωεί θ χλωρίδα και να 

διαιωνίηεται το είδοσ. (Δρ. Μαλοφπα Ε.κ ά, 2013) 

 

 

 

 

 

 

 



1.5 ΒΑΙΚΑ ΒΗΜΑΣΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ Α.Υ.Υ  

 Πργωμα κατά τθ περίοδο του καλοκαιριοφ ι του 

ωκινοπϊρου είναι ο κφριοσ τρόποσ αντιμετϊπιςθσ των ηιηανίων και 

παραχϊνει τα υπολείμματα προθγοφμενων καλλιεργειϊν προκειμζνου να 

αποικοδομθκοφν και να εμπλουτίςουν το ζδαωοσ με οργανικι ουςία. 

 Ρριν τθ ωφτευςθ πρζπει να γίνεται θ ιςοπζδωςθ με 

«καλλιεργθτι» και να ψιλοχωματιςτεί με ωρζηα. 

 Διαμόρωωςθ του χωραωιοφ με μικρι κλίςθ και ςτραγγιςτικά 

ζργα. 

 Νωρίσ το χειμϊνα, γίνεται θ προςκικθ εδαωοβελτιωτικϊν. 

 Εγκατάςταςθ ωυτικοφ υλικοφ πραγματοποιείται το 

Φκινόπωρο ι τθν Άνοιξθ. 

 Λίπανςθ: Μια ποςότθτα Ν και όλοσ ο  εωαρμόηεται πριν 

τθν ςπορά και το υπόλοιπο Ν ςτο τζλοσ του χειμϊνα ι αρχζσ τθσ άνοιξθσ 

(επιωανειακι λίπανςθ). 

 Άρδευςθ: πρζπει να γίνεται με ιδιαίτερθ προςοχι ϊςτε να 

μθν υπάρχει κίνδυνοσ υποβάκμιςθσ τθσ ποιότθτασ του αικζριου ελαίου 

τουσ. 

Σε ποτιςτικζσ καλλιζργειεσ, τα ποτίςματα αρχίηουν από τον Λοφνιο και 

ςυνεχίηονται ανά 10 – 15 θμζρεσ όλο το καλοκαίρι. Ρρζπει να τονιςτεί όμωσ ότι 

ακόμα κι αν υπάρχει άωκονο νερό, να μθ ποτίηονται τα ωυτά που μποροφν να 

αναπτυχκοφν ςε ξθρικζσ ςυνκικεσ όπωσ θ ρίγανθ,  το τςάι του βουνοφ κ.λπ., 

γιατί μπορεί να αυξάνεται θ παραγωγι, αλλά μειϊνεται όμωσ θ ποιότθτα των 

προϊόντων τουσ. Επίςθσ, περιοριςτικόσ παράγοντασ είναι και θ χαμθλι 

διακεςιμότθτα του νεροφ ςτα ωυτά, αωοφ κεωρείται ο κφριοσ περιβαλλοντικόσ 



παράγοντασ ο οποίοσ περιορίηει τθ ωωτοςφνκεςθ και κατά ςυνζπεια τθν 

ανάπτυξθ των ωυτϊν και τθν παραγωγικότθτά τουσ. Οι δφο παράγοντεσ που 

επθρεάηουν τθ διακεςιμότθτα του νεροφ είναι θ αλατότθτα και θ ξθραςία. Και οι 

δφο αυτοί παράγοντεσ επθρεάηουν τθν διάχυςθ του CO(2) ςτα ωφλλα διαμζςου 

τθσ μείωςθσ των ςτομάτων και του μεςςόωυλλου και όχι ςτθν αωομοίωςθ του.   

Ρίνακασ 1.5.α Ταξινόμθςθ αλατοφχων εδαωϊν 

,Θ ταξινόμθςθ των αλατοφχων εδαωϊν γίνεται με βάςθ τθν θλεκτρικι 

αγωγιμότθτα(EC), το pH και το λόγο προςρόωθςθσ του νατρίου (SAR)- 

 

 
Brady, N.C., 2002, The Nature and Properties of Soils, New Jersey, USA, Prentice 

Hall 

Οι απαιτιςεισ ςε νερό εξαρτϊνται από τισ κλιματολογικζσ ςυνκικεσ, τθ 

μθχανικι ςφςταςθ του εδάωουσ, τισ ωυςικζσ ιδιότθτεσ του εδάωουσ, το φψοσ 

τθσ υπόγειασ ςτάκμθσ του νεροφ, τθν τεχνικι τθσ καλλιζργειασ (πυκνότθτα 

ωυτϊν, αηωτοφχοσ λίπανςθ κλπ.) όπωσ και το είδοσ τθσ καλλιζργειασ. Για 

παράδειγμα ςε αλατοφχα εδάωθ και ξθροκερμικζσ ςυνκικεσ θ Origanum onites 

όχι μόνο αντζχει αλλά αυξάνεται και θ περιεκτικότθτα τθσ δρόγθσ ςε αικζριο 

Ταξινόμθςθ 
αλατοφχων 
εδαωϊν 
 

EC 
(dS/m) 
 

εδαωικό 
pH 
 

SAR 
 

Εδαωικζσ 
ωυςικζσ 
ςυνκικεσ 
 

Αλατοφχα > 4.0  
 

< 8.5  <13  Κανονικζσ 

Αλατοφχα-
Νατριωμζνα  
 

> 4.0  < 8.5  >13  Κανονικζσ 

Νατριωμζνα  < 4.0  > 8.5  >13  Φτωχζσ 



ζλαιο, θ M. spicata δεν επθρεάηεται δυςμενϊσ ενϊ το O. dictamus αποδίδει 

ικανοποιθτικά ςε δρόγθ αλλά με μειωμζνθ απόδοςθ ςε αικζριο ζλαιο. 

 Για τθ βιολογικι καλλιζργεια προτείνεται θ ςπορά μεταξφ των 

γραμμϊν με ψυχανκζσ, όπωσ ζρπον τριωφλλι (αηωτοςυλλεκτικό ωυτό), το 

οποίο δρα ανταγωνιςτικά για τα υπόλοιπα ηιηάνια και δεςμεφει Ν 

εμπλουτίηοντασ ζτςι το ζδαωοσ. 

 Θ ςυγκομιδι επθρεάηει τόςο τθ ποςότθτα όςο και τθ ποιότθτα του 

παραγόμενου προϊόντοσ, όπωσ αναωζρκθκε και πριν. 

 Ξιρανςθ: θ ςυνθκζςτερθ μζκοδοσ ςυντιρθςθσ των ωυτικϊν 

δρογϊν. Μεγάλθ ςθμαςία για τθν ποιότθτα των προϊόντων των αρωματικϊν 

και ωαρμακευτικϊν ωυτϊν (δρογϊν) ζχει ο τρόποσ ξιρανςισ τουσ. 

* Ξιρανςθ με κζρμανςθ. Χρθςιμοποιείται ςε βιομθχανικό επίπεδο όπου θ 

απομάκρυνςθ τθσ υγραςίασ γίνεται με τθ βοικεια κερμοφ αζρα που εκπζμπεται 

από γεννιτριεσ (ξθραντιρια). 

 Αποκικευςθ: πραγματοποιείται μετά τθν ξιρανςθ ςε ξθρζσ και 

καλά αεριηόμενεσ αποκικεσ, ϊςτε να αποωεφγεται θ καταςτροωι των 

προϊόντων από τθν υγραςία. 

Να αποωεφγεται επίςθσ και θ ζκκεςθ των προϊόντων ςε ωϊσ, αωοφ 

προκαλεί τον αποχρωματιςμό τθσ δρόγθσ. Ακόμα, θ αποκικευςθ των πρϊτων 

υλϊν δεν πρζπει να είναι ςε κοινό χϊρο με τθν επεξεργαςία των προϊόντων. 

Επίςθσ όλα τα υλικά και τα προϊόντα δεν πρζπει να ζρχονται ςε επαωι με το 

πάτωμα για αυτό είναι απαραίτθτο να αποκθκεφονται ςε παλζτεσ. 

Θ διάρκεια τθσ αποκικευςισ τουσ δεν πρζπει να είναι μεγάλθ, γιατί κάκε 

χρόνο υποβακμίηεται θ ποιότθτα τουσ.  



 όςον αωορά τθν αποκικευςθ των αικζριων ελαίων:  

1. πρζπει να είναι απαλλαγμζνα από ίχνθ νεροφ, 

2. θ κερμοκραςία αποκικευςθσ να είναι λίγο πιο πάνω από το 

μθδζν, 

3. θ αποκικευςθ τουσ να πραγματοποιείται ςε δοχεία γυάλινα 

ι μεταλλικά από ανοξείδωτο χάλυβα, όχι πλαςτικό ι ξφλινο. 

4. τα δοχεία να είναι αδιαωανι για να προςτατεφονται από το 

ωωσ 

5. τα δοχεία να είναι πλιρωσ γεμιςμζνα, ϊςτε να 

αποωεφγονται οι αλλοιϊςεισ των ελαίων από τον αζρα. 

 Τα διάωορα προϊόντα πριν διατεκοφν ςτο εμπόριο ςυςκευάηονται 

μζςα ςεςάκουσ ι χαρτοκιβϊτια. 

 Συςκευαςία: οι πλθροωορίεσ που πρζπει να αναγράωονται πάνω 

ςτθν ςυςκευαςία του τελικοφ προϊόντοσ ςφμωωνα με τθ νομοκεςία (Αρ. 11 

του Κϊδικα Τροωίμων και Ροτϊν) είναι: θ ονομαςία του ωυτοφ ςτα λατινικά, 

ο όγκοσ του προϊόντοσ, τα τθλζωωνα επικοινωνίασ, θ τοξικότθτα,  θ 

αναγραωι τθσ θμερομθνίασ λιξθσ, το ςτάδιο μεταποίθςθσ, εάν υπάγονται 

ςτθν βιολογικι καλλιζργεια. (Δρ. Μαλοφπα Ε. , 2013) 

 

 

 

 

 

 



Ρίνακασ 1.5.βΤρόποι παραλαβισ αικζριων ελαίων 

ΜΕΚΟΔΟΣ ΤΛΜΘ ΧΟΝΟΣ ΡΟΛΟΤΘΤΑ 
ΡΟΛΟΝΤΩΝ 

ΚΕΤΛΚΑ ΑΝΘΤΛΚΑ 

Υδροαπόςταξθ 
(water distillation) 

Οικονομικι 
(μικρό κόςτοσ 
εγκατάςταςθσ) 

Μεγάλοσ Χαμθλι 
 

-Απλι 
μζκοδοσ 
-Εφκολθ 
μεταωορά 
ςυγκροτιματο
σ 
- κατάλλθλθ 
για 
τριμμζνουσ 
καρποφσ και 
ρίηεσ 

-Οξυγονοφχεσ 
ενϊςεισ δεν 
παραλαμβάνονται 
-Εςτζρεσ 
υδρολφονται, 
-Μονοτερπζνια 
πολυμερίηονται 
-Μεγάλθ 
κατανάλωςθ 
πετρελαίου 

Υδροατμοαπόςταξθ 
(water and steam 
distillation) 

Λογικι Μικρόσ Καλι 
(το ωυτικό 
υλικό δεν 
ζρχεται ςε 
άμεςθ επαωι 
με το νερό) 

Μικρι 
κατανάλωςθ 
καυςίμων 

-Μειωμζνθ απόδοςθ 
αικζριου ελαίου 

Απόςταξθ με 
υδρατμοφσ 
(steam distillation) 

 Ρολφ 
μικρόσ 

Ρολφ καλι -Μεγάλθ 
απόδοςθ ςε 
αικζριο ζλαιο 
-Χριςθ για 
μεγάλεσ 
ποςότθτεσ 
ωυτικοφ 
υλικοφ 
-Για όλα τα 
αρωματικά 
ωυτά εκτόσ 
από άνκθ και 
κονιοποιθμζν
α ωυτά 

Μεγαλφτερθ 
δυςκολία 
εγκατάςταςθσ και 
μετακίνθςθσ του 
αποςτακτικοφ 
ςυγκροτιματοσ. 

Εκχφλιςθ με 
διαλφτεσ 

   Ραραλαβι 
όλου του 
αικζριου 
ελαίου 

Το αικζριο ζλαιο 
ζχει ςκοτεινό χρϊμα  
-Εξειδικευμζνο 
προςωπικό 
-Επιπλζον ζξοδα για 

διαλφτεσ  

Εκχφλιςθ με  
ψυχρό λίποσ 

 24- 30 
ϊρεσ 

  αποτελεί 
βελτίωςθ του 
τρόπου 
παραςκευισ 
αρωματικϊν 
αλοιωϊν 
(πομάδεσ) 
-Απλι 
μζκοδοσ 
-Χριςθ ςε 
άνκθ 

 

(Δρ. Μαλοφπα Ε., 2013) 



 

 

 

Εικόνα 1.5 Αποςτακτιριο παλαιοφ τφπου και Αποςτακτιριο νζου τφπου 

Ρίνακασ 1.5.γ Θ περιεκτικότθτα αικζριων ελαίων ςε διάωορα ωυτά. 

Ρεριεκτικότθτα ςε αικζρια ζλαια από 

διάωορα αρωματικά ωυτά -  Είδοσ ωυτοφ  

Επί τισ εκατό περιεκτικότθτα 

ςε αικζριο ζλαιο  

ίγανθ (ξθρι)  3,15 %  

Δενδρολίβανο (ξθρό)  1,95 %  

Φαςκόμθλο (άνκθ ξθρά)  1,00 %  

Φαςκόμθλο (ωφλλα ξθρά)  1,90 %  

Κυμάρι (ξθρό)  3,40 %  

Δαωνόωυλλα (ξθρά)  2,75 %  

 (Χριςτοσ Δόρδασ, 2009)  



1.6 ΟΙ ΠΡΟΤΠΟΘΕΕΙ ΓΙΑ ΜΕΣΑΠΟΙΗΣΙΚΕ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΙ ΣΩΝ 

Α.Υ.Υ  

Οι επιχειριςεισ που κζλουν να αςχολθκοφν με τθν μεταποίθςθ των 

Α.Φ.Φ., κα πρζπει να λάβουν υπόψθ τουσ τα παρακάτω ςθμεία: 

1. τθν καταςκευι και διαρρφκμιςθ και διάταξθ των κτιρίων και των 

χϊρων προσ χριςθ, 

2. τον εξαεριςμό, το δίκτυο νεροφ και τθ παροχι ενζργειασ, 

3. τθν καταλλθλότθτα του εξοπλιςμοφ και τον τρόπο του κακαριςμοφ, 

τθ ςυντιρθςθ και τθν προλθπτικι ςυντιρθςι τουσ, 

4. τθν υποςτιριξθ υπθρεςιϊν, ςυμπεριλαμβανομζνων των 

αποβλιτων και τθσ διάκεςθσ λυμάτων, 

5. τθ διαχείριςθ των προμθκευόμενων υλικϊν, 

6. τα μζτρα για τθν πρόλθψθ τθσ διαςταυροφμενθσ επιμόλυνςθσ, 

7. τον κακαριςμό και τθν απολφμανςθ, 

8.  τθν καταπολζμθςθ των επιβλαβϊν οργανιςμϊν και 

9. τθν υγιεινι του προςωπικοφ, όπωσ κακορίηονται λεπτομερϊσ από 

το ISO 22000:2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ 2 EXECUTIVE SUMMARY  

Στθ παροφςα μελζτθ κα εξεταςτεί θ δυνατότθτα τθσ ίδρυςθσ μιασ 

εταιρείασ καλλυντικϊν, θ οποία κα παράγει ωυςικά καλλυντικά με ςτόχο τθ 

Γερμανικι αγορά και τθ ςταδιακι ανάπτυξθ τθσ εςωτερικισ αγοράσ. Ζρευνεσ 

δείχνουν ότι θ ηιτθςθ καλλυντικϊν και ιδίωσ ωυτικϊν καλλυντικϊν δεν ζχει 

επθρεαςτεί ιδιαίτερα από τθν οικονομικι κρίςθ. Αυτι θ επιχειρθματικι 

ιδζα,υπό τθν προχπόκεςθ ςωςτισ χριςθσ ςφγχρονων τεχνικϊν 

αποτελεςματικισ διαχείριςθσ του κφκλου παραγωγισ, που κα διαςωαλίςει 

υψθλζσ αποδόςεισ, εγγυάται κετικά οικονομικά αποτελζςματα, λόγω τθσ 

ςυμβολαιακά εξαςωαλιςμζνθσ διάκεςθσ του ςυνόλου τθσ παραγωγισ ςε 

ικανοποιθτικζσ τιμζσ. Ακόμα, θ μοναδικότθτα των προϊόντων τθσ εταιρείασ κα 

προζρχεται από τισ πρϊτεσ φλεσ, αωοφ κα χρθςιμοποιοφνται κυρίωσ ενδθμικά 

ωυτά τθσ Κριτθσ και κα παράγονται με τθ τεχνικι «water free products», θ 

οποία ανατρζπει τουσ κανόνεσ τθσ μοντζρνασ κοςμετολογίασ. Θ επζνδυςθ 

επιδοτείται λόγω του μεταποιθτικοφ χαρακτιρα τθσ μζχρι και 40%. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ 3  ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΣΟΤ ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ  

3.1 ΜΟΡΥΗ ΥΟΡΕΑ  

Θ επιχείρθςθ ωσ νζα ςτο χϊρο κα ζχει μικρό μζγεκοσ, με βλζψεισ να 

αναπτυχκεί και να εδραιωκεί ςτο χϊρο των καλλυντικϊν και πιο ςυγκεκριμζνα 

ςτθν βελτίωςθ τθσ εμωάνιςθσ και τθσ ψυχικισ υγείασ του ανκρϊπου. 

 3.2 ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΤΝΑΜΙΚΟ 

Θ Bio Beauty Creta κα απαρτίηεται από άτομα που ζχουν όρεξθ για 

εργαςία και είναι καταρτιςμζνα ςτο τομζα όπου κα εργάηονται ςτθν εταιρεία.  Θ 

εταιρεία παράγει τα δικά τθσ αρωματικά και ωαρμακευτικά ωυτά και κρζμεσ. 

Σαν ςυνζπεια, χρειάηεται: 

Πςον αωορά τθ καλλιζργεια των αρωματικϊν και ωαρμακευτικϊν ωυτϊν 

-δφο μόνιμουσ εργάτεσ, όπου κα ελζγχουν κακθμερινά τθ κατάςταςθ και τισ 

ανάγκεσ των χωραωιϊν 

- οκτϊ εποχιακοί εργάτεσ για τισ εργαςίεσ ςτο χωράωι, ιδίωσ τουσ μινεσ τθσ 

ςυγκομιδισ και ζνασ μόνιμοσ εργάτθσ ςτθ παραγωγι και ςτθν αποκικευςθ των 

προϊόντων 

Πςον αωορά τθ παραγωγι των ωυςικϊν καλλυντικϊν 

- τον υπεφκυνο παραγωγισ – χειριςμοφ μθχανθμάτων, ο οποίοσ κα ελζγχει τισ 

ανάγκεσ ωυτικοφ υλικοφ για τθ παραγωγι των καλλυντικϊν και κα χειρίηεται ζνα 

μζροσ τον μθχανθμάτων, 

- τον βοθκό χειριςμοφ μθχανθμάτων, ο οποίοσ κα βοθκάει τον υπεφκυνο 



παραγωγισ 

- δφο βοθκοφσ μεταωοράσ του ωυτικοφ υλικοφ και ζτοιμων προϊόντων ςτισ 

ςωςτζσ κζςεισ, 

- ζνασ υπεφκυνοσ πωλιςεων και marketing, ϊςτε να αναλφει τθν αγορά, να 

ελζγχει τισ εξαγωγζσ, τα key accounts και customer services 

- ζνασ δικθγόρο, όπου κα αναλαμβάνει τυχόν υποκζςεισ τισ εταιρείασ 

- ζναν λογιςτι   

Στθ περίπτωςθ ελλείμματοσ πρϊτων υλϊν για τθ παραςκευι κρεμϊν, κα 

ςυνεργάηεται μ’ άλλουσ ντόπιουσ παραγωγοφσ αρωματικϊν και ωαρμακευτικϊν 

ωυτϊν. Ακόμα, κα υπάρχει ςυνζργεια με τθν εταιρεία Terra Creta  για τθν 

παραλαβι λαδιοφ, βαςικό ςυςτατικό για τθ παραςκευι των κρεμϊν. 

Επιπρόςκετα, κα υπάρχει ςυνζργεια με τοπικό μελιςςοκόμο, όπου κα του 

επιτρζπεται να αωινει τα μελίςςια του κοντά ςτα μελιςςοκομικά ωυτά τθσ 

εταιρείασ (και κυρίωσ του αςωόδελου, που μπορεί να διπλαςιάηει τθν απόδοςθ 

των μελιςςϊν), με αντάλλαγμα τθν καλφτερθ τιμι και ποιότθτα του κεριοφ που 

κα παράγει, ςυςτατικό απαραίτθτο για τθν εταιρεία. 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.3 ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.4 ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΟΦΟΙ 

Θ Bio Beauty Creta ςε πρϊτο επίπεδο κζλει να παράγει ωυςικά 

καλλυντικά  εξαιρετικισ ποιότθτασ. Αυτό κα επιτευχκεί  με τθ χρθςιμοποίθςθ 

των ενδθμικϊν ωυτϊν τθσ Κριτθσ, τα οποία κα καλλιεργεί θ ίδια, ϊςτε να μθν 

διαταράςςει τθν οικολογικι ιςορροπία τθσ Κριτθσ. Τα προϊόντα τθσ επιχείρθςθσ 

, ςε αντίκεςθ με τα υπόλοιπα γνωςτά καλλυντικά που κυκλοωοροφν ςτθν αγορά, 

κα ζχουν μεγάλθ περιεκτικότθτα ςε ωυτικά ςυςτατικά και ελάχιςτθ ποςότθτα 

νεροφ. Αυτό ζχει αποτζλεςμα τα παραγόμενα προϊόντα να είναι ανϊτερθσ 

ποιότθτασ, ςε ςφγκριςθ με άλλεσ γνωςτζσ καλλυντικζσ κρζμεσ. Σε δεφτερο 

ςτάδιο, θ BioBeauty Creta κζτει ςτόχο να κυριαρχιςει ςτθ Γερμανικι αγορά. 

Ρζρα λοιπόν από ζνα ποιοτικό προϊόν, πρζπει θ εταιρεία να βρει τρόπο ϊςτε να 

γίνει γνωςτι ςτουσ γερμανοφσ καταναλωτζσ και να τθν αποδεχτοφν. Ζτςι, θ 

εταιρεία κα ςτείλει δείγματα από τα προϊόντα τθσ ςτο γνωςτό γερμανικό 

περιοδικό «Öko – Test». Μ’ αυτό τρόπο, πάνω από ζνα εκατομμφριο 

καταναλωτζσ κα μάκουν τθν εταιρεία και τα ποιοτικά προϊόντα που διακζτει. Σε 

επόμενο ςτάδιο, επικυμεί να ζχει μια ςτακερι και υγιισ πορεία ςτο χϊρο των 

ωυςικϊν καλλυντικϊν. Να γίνει γνωςτι ωσ «BioBeauty Creta (BBC) θ ενθμζρωςθ 

τθσ ςωματικισ και ψυχικισ ομορωιάσ και υγείασ» 

 

 

 

 

 



ΚΕΥΑΛΑΙΟ 4  ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΣΗ ΑΓΟΡΑ  

4.1 ΠΑΓΚΟΜΙΑ ΑΓΟΡΑ 

Στισ οικονομικά αναπτυγμζνεσ χϊρεσ θ ηιτθςθ για προϊόντα ωυτικισ 

προζλευςθσ ςυνεχϊσ αυξάνεται. Ρρόςωατα, ο Ραγκόςμιοσ Οργανιςμόσ Υγείασ 

εκτιμά ότι το 80% των ανκρϊπων ςε όλο τον κόςμο  χρθςιμοποιεί ωυτικά 

ωάρμακα για να εξυπθρετιςει  κάποιο μζροσ των βαςικϊν αναγκϊν τθσ 

ωροντίδασ τθσ υγείασ τουσ. Στθ Γερμανία, περίπου 600 ζωσ 700 ωυτικά ωάρμακα 

είναι διακζςιμα και ςυςτινονται από το 70% των Γερμανϊν ιατρϊν. Κατά τα 

τελευταία 20 χρόνια ςτισ Θνωμζνεσ Ρολιτείεσ, θ ηιτθςθ των ωυτικϊν ωαρμάκων 

ζχει αυξθκεί αωενόσ από το κόςτοσ των ςυνταγογραωοφμενων ωαρμάκων και 

αωετζρου από το ενδιαωζρον των καταναλωτϊν να επιςτρζψουν ςε πιο ωυςικζσ 

και οργανικζσ κεραπείεσ. Μερικζσ χϊρεσ τθσ Ευρϊπθσ, ςε αντίκεςθ με τθν 

Θνωμζνεσ Ρολιτείεσ, τα βότανα ταξινομοφνται και ελζγχονται. Θ Γερμανικι 

Επιτροπι Ε, ειδικι ιατρικι επιτροπι, ερευνά ενεργά τθν αςωάλεια και τθν 

αποτελεςματικότθτά τουσ. (Steven D. Ehrlich, 2015). 

Τθ μεγαλφτερθ παραγωγι από άποψθ μεγζκουσ, παγκοςμίωσ, τθν ζχει θ 

Κίνα και θ Λνδία. Ενϊ, θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ είναι ελλειμματικι ςε αρωματικά, 

ωαρμακευτικά ωυτά και αικζρια ζλαια και  αποτελεί το μεγαλφτερο ειςαγωγζα 

παγκοςμίωσ καλφπτοντασ το 1/3 των παγκόςμιων ειςαγωγϊν, ενϊ παράλλθλα 

ζχει τθ μεγαλφτερθ αγορά παγκοςμίωσ ςε αρωματικά και ωαρμακευτικά ωυτά 

από πλευράσ εμπορίου ειςαγωγϊν και εξαγωγϊν. Ραρακάτω απεικονίηονται οι 

ιπειροι που προμθκεφουν τθν Ευρϊπθ με ωυτά. Διαπιςτϊνεται ότι θ πρϊτθ 

ειςαγωγικι ιπειροσ τθσ Ευρϊπθσ ςε βότανα είναι θ Αωρικι, ακολουκεί θ Αςία 

και ςτθ Τρίτθ κζςθ ςυναγωνίηεται θ νότια και θ βόρια Αμερικι. 



 

Διάγραμμα 4.1 Ειςαγωγζσ διάωορων βοτάνων από κάκε ιπειρο.  

(Ρθγι:Regional Conference for Europe 29 session Bucharest, Romania, 2 - 

4 April 2014) 

Τθ πρϊτθ κζςθ ειςαγωγϊν ςε αρωματικά και ωαρμακευτικά ωυτά ςτθν 

Ευρϊπθ αποτελεί θ Γερμανία και μετά ακολουκοφν θ Γαλλία και θ Λταλία. Τθν 

ίδια ςτιγμι θ Αλβανία, θ Βουλγαρία και θ Τουρκία είναι ςθμαντικοί εξαγωγείσ 

αυτοωυϊν αρωματικϊν και ωαρμακευτικϊν ωυτϊν (Α.Φ.Φ.) προσ τθν 

Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. Από τθν άλλθ οι εξαγωγζσ ςτθν Ευρϊπθ αγγίηουν τουσ 

88.600 τόνουσ ετθςίωσ και θ Γερμανία κατζχει τθν πρϊτθ κζςθ ςτισ εξαγωγζσ 

αρωματικϊν ωυτϊν ςτθν Ευρϊπθ (18%). Στθν ςυνζχεια ζρχονται θ Γαλλία και  θ 

Βουλγαρία. Στθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ καλλιεργοφνται 650.000 ςτρζμματα με 

κφριεσ χϊρεσ παραγωγισ τουσ τθ Γαλλία (250.000 ςτρ.), Λςπανία (190.000 ςτρ.), 

Γερμανία (57.000 ςτρ.), Αυςτρία (43.000 ςτρ.). Στθν Ελλάδα θ καλλιεργοφμενθ 

ζκταςθ το 2003 ανερχόταν ςτα 23.000 ςτρ. με παραγωγι 3000 τόνων. (Χριςτοσ 

Δόρδασ, 2009) 

 



 Θ Ελλάδα μπορεί να γίνει άξιοσ ανταγωνιςτισ ςτθ παραγωγι Α.Φ.Φ., 

κακϊσ υπερτερεί ςε ςχζςθ με τισ εδαωικζσ ςυνκικεσ και τθ βιοποικιλότθτα, ενϊ 

το κλίμα είναι μεγάλοσ ςφμμαχοσ ςτθν περίπτωςθ αυτι, κακϊσ ζχει μεγαλφτερθ 

ςεηόν καλλιζργειασ και το τελικό προϊόν αναμζνεται να ζχει άριςτθ ποιότθτα. 

4.1.1 Θ χριςθ των βοτάνων ςε καλλυντικά προϊόντα   

Τα βότανα χρθςιμοποιοφνται ευρζωσ ςτα καλλυντικά προϊόντα λόγω των 

κεραπευτικϊν ιδιοτιτων που ζχουν. Σε παγκόςμιο επίπεδο θ ηιτθςθ αυτϊν των 

προϊόντων αυξάνεται ςυνεχϊσ.  

 

Διάγραμμα 4.1.1 Ραγκόςμια ανάλυςθ αγοράσ ωαρμάκων από ωυτά. 

(Ρθγι: Ning –Sun Yang, 2015) 



 

Διάγραμμα 4.1.2 Ραγκόςμια ανάλυςθ αγοράσ ωυτικϊν ωαρμάκων για το 

2017. (Ρθγι: Ning –Sun Yang, 2015) 

Από τα ςυνολικά προϊόντα περιποίθςθσ που υπάρχουν,  τθ πρϊτθ κζςθ 

τθν κατακτοφν τα προϊόντα περιποίθςθσ του δζρματοσ.   

                                              

Εικόνα 4.1 Απεικόνιςθ τθσ προτίμθςθσ  των καταναλωτϊν για τα  ωαρμακευτικά 

καλλυντικά ςε παγκόςμια επίπεδο. 

Στθ κατθγορία περιποίθςθσ δζρματοσ υπάρχουν πολλά προϊόντα. Αυτά 



που ωαίνεται να ξεχωρίηουν για το 2015 ςε παγκόςμιο επίπεδο είναι τα 

αντιρυτιδικά προϊόντα, ενϊ αυτά που χρθςιμοποιοφνται ευρζωσ είναι για θλιακι 

προςταςία και κατά τθσ ακμισ. (Shushmul Maheshari, 2015) Ρζρα από αυτι τθ 

κατθγορία, προβλζπεται πωσ θ ηιτθςθ προϊόντων περιποίθςθσ μαλλιϊν κα ζχει 

ανοδικι τάςθ μζχρι το 2020 από 6 – 9 διςεκατομμφρια δολάρια. 

Ακόμα, το 85% τθσ ςυνολικι αγοράσ των ωαρμακευτικϊν καλλυντικϊν το 

ζχουν οι γυναίκεσ, ενϊ το μερίδιο των ανδρϊν ζχει ανοδικι τάςθ. Οι θλικίεσ που 

χρθςιμοποιοφν περιςςότερο τα προϊόντα αυτά είναι θλικίεσ πάνω από 35 ετϊν. 

Επίςθσ, ωαίνεται ζνα μεγάλο ενδιαωζρον για τα ςυγκεκριμζνα προϊόντα και από 

τισ χϊρεσ τθσ Αςίασ. Το 2015 οι πωλιςεισ των ωαρμακευτικϊν καλλυντικϊν 

ζωταςαν τα 25 διςεκατομμφρια, ενϊ το 2020 προβλζπεται να ωτάςει τα 37 

διςεκατομμφρια. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.2 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 

4.2.1 Νομική – Πολιτική Πλευρά 

Το βαςικό νομοκετικό κείμενο όςον αωορά τα τρόωιμα είναι ο 

γερμανικόσ κϊδικασ τροωίμων και ηωοτροωϊν, ενςωματϊνει τον ευρωπαϊκό 

κανονιςμό, κακορίηοντασ τισ γενικζσ απαιτιςεισ περί αςωάλειασ τροωίμων, 

πρόςκετων ουςιϊν, ηωοτροωϊν και προϊόντων κοςμθτικισ. Στον εν λόγω 

κανονιςμό ορίηονται οι υποχρεϊςεισ των εταιρειϊν παραγωγισ, μεταποίθςθσ 

και εμπορίασ τροωίμων, ϊςτε να είναι εφκολοσ ο ζλεγχοσ του κάκε ςταδίου του 

οποίου πζραςε ζνα προϊόν. 

Το βαςικό νομοκετικό κείμενο όςον αωορά ςτθ ςιμανςθ τροωίμων  είναι 

ο Κανονιςμόσ περί Σιμανςθσ που ιςχφει για όλα τα ςυςκευαςμζνα τρόωιμα 

εκτόσ από τα γεωργικά προϊόντα που προορίηονται για άμεςθ κατανάλωςθ, τα 

χφμα προϊόντα, τα αρϊματα και τρόωιμα για τα οποία ςε ευρωπαϊκό επίπεδο 

ζχουν εκδοκεί κανονιςμοί ςιμανςθσ πχ. κραςί, αλκοολοφχα, αυγά κλπ. Σε αυτά 

βζβαια τα προϊόντα πρζπει να καταγράωονται τυχόν αλλεργιογόνεσ ουςίεσ, 

πρόςκετα ςυςτατικά κλπ.. 

Υπεφκυνοσ για τθ ςωςτι ςιμανςθ των προϊόντων είναι ο ειςαγωγζασ ι ο 

παραγωγόσ. Θ ετικζτα των τροωίμων κα πρζπει να είναι ςτθ γερμανικι γλϊςςα. 

Βαςικά ςτοιχεία τθσ ετικζτασ του προϊόντοσ αποτελοφν : 

 θ ονομαςία, 

 ςε περίπτωςθ προθγοφμενθσ ψφξθσ του προϊόντοσ, 

αναγράωεται θ λζξθ «aufgetaut», 

  το όνομα και θ διεφκυνςθ του παραγωγοφ, του ςυςκευαςτι 



ι του πωλθτι, 

 τα ςυςτατικά του, ςε ωκίνουςα ςειρά επί τθσ ςυμμετοχισ 

τουσ ςτο βάροσ του προϊόντοσ,  

 θ αναωορά των αλλεργιογόνων ουςιϊν 

(http://www.cvuas.de)  

 οι ποςότθτεσ των ςυςτατικϊν, 

 θ θμερομθνία λιξθσ, 

 θ τυχοφςα περιεκτικότθτα ςε αλκοόλ (για τρόωιμα με 

περιεκτικότθτα μεγαλφτερθ των 1,2 ποςοςτιαίων μονάδων όγκου), 

 ο 13ψιωιοσ γραμμωτόσ κωδικόσ ΕΑΝ, ο οποίοσ εξαςωαλίηει 

τθ μοναδικότθτα του προϊόντοσ παγκοςμίωσ και διευκολφνει το ςφςτθμα 

παρακολοφκθςθσ πωλιςεων και αποκεμάτων. Ο κωδικόσ λαμβάνεται 

από τον παραγωγό, διακινθτι ι ειςαγωγζα του προϊόντοσ (για τθ 

γερμανικι αγορά αρμόδια είναι θ εταιρεία GS1). 

 για βιολογικά προϊόντα, υωίςτανται ςτθ Γερμανία ο εκνικόσ 

λογότυποσ (http://www.bio-siegel.de/), ο ευρωπαϊκόσ λογότυποσ από τον 

Λοφλιο του 2010, κακϊσ και  περίπου τριάντα ακόμα ιδιωτικοί λογότυποι, 

εν μζρει με αυςτθρότερεσ προδιαγραωζσ ζναντι των δφο πρϊτων. Από τον 

Λοφλιο του 2012 ιςχφει υποχρεωτικά ο ευρωπαϊκόσ λογότυποσ για όλα τα 

προϊόντα που κζλουν να ωζρουν τθν εν λόγω ςιμανςθ, ςφμωωνα με τον 

κανονιςμό ΕΚ 834 /2007 και τον κανονιςμό εωαρμογισ ΕΚ 889 / 2008. 

Στθν περίπτωςθ ειςαγωγισ τροωίμων ςτθ Γερμανία, τα οποία 

παριχκθςαν ςε άλλθ χϊρα - μζλοσ τθσ Ε.Ε., απαιτείται βεβαίωςθ του 

http://www.cvuas.de/pub/beitrag.asp?subid=0&Thema_ID=9&ID=878&lang=DE
http://www.bio-siegel.de/


παραγωγοφ περί εωαρμογισ τθσ εναρμονιςμζνθσ ευρωπαϊκισ νομοκεςίασ ι 

βεβαίωςθ του παραγωγοφ ότι εωαρμόηεται εςωτερικό ςφςτθμα ελζγχου 

ςφμωωνα με τισ διατάξεισ τθσ οδθγίασ 89 / 397 /ΕΟΚ περί διαδικαςιϊν επίςθμου 

ελζγχου τροωίμων, τθν οποία ο ειςαγωγζασ αποδεδειγμζνα γνωρίηει. Εάν ο 

ειςαγωγζασ διακινεί τα τρόωιμα με δικι του ετικζτα, τότε αναλαμβάνει το 

ςφνολο των υποχρεϊςεων του παραγωγοφ. 

 Ο παραγωγόσ ι διακινθτισ του προϊόντοσ είναι υποχρεωμζνοσ να πάρει 

πίςω τισ χρθςιμοποιοφμενεσ ςυςκευαςίεσ ι να ςυμμετάςχει ζναντι αμοιβισ ςε 

ζνα από τα οκτϊ γερμανικά ςυςτιματα διαχείριςθσ  χρθςιμοποιθμζνων 

ςυςκευαςιϊν. Για τα ειςαγόμενα προϊόντα, ο ειςαγωγζασ αγοράηει το ςχετικό 

δικαίωμα ςυμμετοχισ.   (http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/lfgb/gesamt.pdf) 

Επιπρόςκετα, θ εξαγωγικι αγορά τθσ ΕΕ είναι αρκετά μεγάλθ, αλλά θ 

ειςαγωγι παρεμποδίηεται από τουσ κανονιςμοφσ τθσ ΕΕ. Αυτό βζβαια είναι 

ευνοϊκό για τισ χϊρεσ που ανικουν ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και ακολουκοφν τουσ 

κανόνεσ τθσ. 

Τζλοσ, ζνα ςοβαρό κζμα είναι θ ςιμανςθ ωυςικϊν καλλυντικϊν εξαιτίασ 

τθσ μθ φπαρξθσ νόμου, που να ορίηει και να οριοκετεί τα «ωυςικά καλλυντικά». 

Τα ςιματα πιςτοποίθςθσ για τα ωυςικά και βιολογικά καλλυντικά που υπάρχουν 

αυτι τθ ςτιγμι είναι:  

 http://www.kontrollierte-naturkosmetik.de/bdih.htm 
 
Θ Ζνωςθ Γερμανικϊν Βιομθχανιϊν και Εμπορικϊν 

Επιχειριςεων (BDIH) για τα ωαρμακευτικά προϊόντα, τα 

προϊόντα ωροντίδασ τθσ υγείασ, τα ςυμπλθρϊματα 

διατροωισ και τα προϊόντα προςωπικισ υγιεινισ για ελεγμζνα ωυςικά 

http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/lfgb/gesamt.pdf
http://www.kontrollierte-naturkosmetik.de/bdih.htm


καλλυντικά ωζρουν το λογότυπό του BDIH. 

 Θ BDIH κζτει τισ προδιαγραωζσ παραγωγισ για τα αυκεντικά, 

πιςτοποιθμζνα ωυςικά καλλυντικά και εγγυάται τον διαρκι ποιοτικό ζλεγχο των 

προϊόντων ωσ προσ τθν ωυςικότθτά τουσ: 

 περιζχουν ςυςτατικά από πιςτοποιθμζνεσ βιολογικζσ καλλιζργειεσ ι 

πιςτοποιθμζνθ άγρια ςυλλογι. 

 είναι ρθτϊσ χωρίσ οργανικά- ςυνκετικά τεχνθτά χρϊματα, ςυνκετικά 

αρϊματα, αικοξυλιομζνα ςυςτατικά, ςιλικόνθ, παραωίνεσ και 

ορυκτζλαια προϊόντα. 

 δεν μπορεί να είναι γενετικά τροποποιθμζνα. 

 θ αποτελεςματικότθτα των προϊόντων και θ ςυμβατότθτα με το δζρμα 

μποροφν να ελεγχκοφν μόνο ςε εκελοντζσ. 

 
 

 http://www.natrue.de 

Θ NaTrue είναι ζνα διεκνζσ πρότυπο πιςτοποίθςθσ και 

αντιπροςωπεφει τθν υψθλι ποιότθτα,τθ διαωάνεια και τθν 

ςυνζπεια των ωυςικϊν και βιολογικϊν καλλυντικϊν. Οι βακμοί1, 2 και 3 αςτζρια 

NaTrue δθλϊνουν τα διαωορετικά επίπεδα πιςτοποίθςθσ τωνωυςικϊν και 

βιολογικϊν καλλυντικϊν. 

 1 αςτζρι: Φυςικά Καλλυντικά 

Το 1 Αςτζρι NaTrue ορίηει το επίπεδο ωυςικότθτασ για όλα τα αυκεντικά 

ωυςικά καλλυντικά και είναι θ βάςθ των πιςτοποιθμζνων NaTrue προϊόντων. 

Κακορίηει τα επιτρεπόμενα ςυςτατικά και τον τρόπο επεξεργαςίασ τουσ. Κζτει 

http://www.natrue.de/


τα κατϊτατα επίπεδα των ωυςικϊν ςυςτατικϊν και τα ανϊτατα επίπεδα των 

ςχεδόν ωυςικϊν ςυςτατικϊν ανά κατθγορία προϊόντοσ. 

 2 αςτζρια: Φυςικά Καλλυντικά με βιολογικά ςυςτατικά 

Το 70% των ωυςικϊν ςυςτατικϊν ηωικισ ι ωυτικισ προζλευςθσ πρζπει να 

προζρχεται από ελεγχόμενθ βιολογικι παραγωγι και/ ι από ελεγχόμενθ άγρια 

ςυλλογι ςφμωωνα με τθν ρφκμιςθ τθσ Ε.Ε. Eco Regulation. 

 3 αςτζρια: Βιολογικά Καλλυντικά 

Τα 3 Αςτζρια NaTrue κζτουν τισ υψθλότερεσ προδιαγραωζσ. Τα κατϊτατα 

επίπεδα ωυςικϊν καλλυντικϊν είναι μεγαλφτερα απ' ότι ςτουσ άλλουσ δφο 

βακμοφσ αςτεριϊν και τουλάχιςτον το 95% των ωυςικϊν ςυςτατικϊν πρζπει να 

προζρχονται από ελεγχόμενθ βιολογικι παραγωγι και/ ι από ελεγχόμενθ άγρια 

ςυλλογι ςφμωωνα με τθν ρφκμιςθ τθσ Ε.Ε. Eco Regulation. 

 http://vegan.org 

Τα προϊόντα με τθν πιςτοποίθςθ Vegan, 

βαςίηονται μόνο ςε ωυςικά, ωυτικισ προζλευςθσ 

ςυςτατικά με μοναδικι εξαίρεςθ να αποτελοφν π.χ. το 

κερί μζλιςςασ και θ πρόπολθ. Τα προϊόντα χωρίσ κανζνα ηωικό ςυςτατικό 

δθλϊνοντα ςτθν Vegan Society ςτθν Αγγλία και ωζρουν τθν διεκνϊσ 

αναγνωριςμζνθ πιςτοποίθςθ Vegan. 

 https://www.oeko-tex.com 

Το Öko – Test, ζνα γερμανικό περιοδικό των 

καταναλωτϊν. Τρζχει δοκιμζσ προϊόντων, με ζμωαςθ τισ 

επιπτϊςεισ ςτθν υγεία του καταναλωτι, εωαρμόηει υψθλά 

http://vegan.org/
https://www.oeko-tex.com/


πρότυπα ποιότθτασ ςτισ ζρευνζσ του. Ρζρα από τουσ κινδφνουσ για τθν υγεία, το 

«OEKO-TEST» εξετάηει ωυςικά τα οωζλθ των προϊόντων, των υπθρεςιϊν κακϊσ 

και για τθν βιωςιμότθτα του περιβάλλοντοσ.  

Επιπλζον πιςτοποιιςεισ είναι και οι: 

 
 http://www.ecocert.com 

 
 http://www.cosmebio.org 

 
 http://www.soilassociation.org 

 
 

(Γενικό προξενείο τθσ Ελλάδοσ ςτο Ντυςςελντορω και εμπορικϊν υποκζςεων, 
2010 -  Θ αγορά καλλυντικϊν τθσ Γερμανίασ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.ecocert.com/
http://www.cosmebio.org/
http://www.soilassociation.org/


4.2.2 Οικονομική Πλευρά 

Θ Γερμανία παίηει ζνα κεντρικό ρόλο ςτο εμπόριο Α.Φ.Φ εντόσ τθσ 

Ευρϊπθσ αλλά και παγκοςμίωσ, αποτελϊντασ τθν 2θ μεγαλφτερθ εξαγωγικι 

χϊρα, αωοφ επαναεξάγει ποςότθτεσ Α.Φ.Φ. που ειςάγει από χϊρεσ εκτόσ και 

εντόσ Ε.Ε. (Κίνα, Λνδία αλλά και από χϊρεσ τθσ Ανατολικισ και Νοτιοανατολικισ 

Ευρϊπθσ). Θ Γερμανία το ζχει επιτφχει αυτό με το να αποτελεί τθ βαςικι χϊρα 

προοριςμοφ των ειςαγόμενων Α.Φ.Φ ςτθν Ε.Ε. με ποςότθτα που ωτάνει το 1/3 

του ςυνόλου αλλά και των ειςαγωγϊν από τισ χϊρεσ τθσ Ν.Α. Ευρϊπθσ. Τζλοσ, 

καλφπτει το 1/5 των ευρωπαϊκϊν εξαγωγϊν ςε αρωματικά και ωαρμακευτικά 

ωυτά. (Κων/νοσ Αναςτόπολοσ, προιςτάμενοσ τμιματοσ καπνοφ και Α.Φ.Φ του 

ΥΡ.Α.Α.Τ) 

 

Ρίνακασ 4.2.2.α Θ αξία των εξαγωγϊν των χωρϊν, ςτο διάςτθμα 2010 – 

2014 ςε παγκόςμιο και Ευρωπαϊκό επίπεδο. 

     Value 

Exporters 

2010 2011 2012 2013 2014 

World 88.699.683 102.197.893 103.045.867 111.009.166 115.194.894 

European 

Union EU27 

53.265.472 61.115.973 59.380.820 64.553.474 67.581.028 

France 14.451.943 16.397.784 15.784.983 16.662.202 17.321.707 

Germany 9.681.461 10.763.740 10.549.679 11.172.864 11.069.942 

Italy 3.393.581 3.945.336 3.862.763 4.382.151 4.621.797 

Greece 247.560 218.895 218.155 231.458 247.382 

unit: US Dollar thousandsΡθγι ITC calculations based on UN COMTRADE statistics      

 



Στο παραπάνω πίνακα παρατθροφμε τθν εξαγωγικι δφναμθ ςε Αικζρια 

ζλαια, αρϊματα και καλλυντικά παγκόςμια, των ευρωπαϊκϊν χωρϊν των 27 και 

επιλεγμζνων ευρωπαϊκϊν χωρϊν. Διαπιςτϊνεται ότι θ Γερμανία καταλαμβάνει 

το 1/4 των ευρωπαϊκϊν εξαγωγϊν ςε αυτό το είδοσ προϊόντων, ενϊ θ Ελλάδα 

ζνα αμελθτζο μζροσ τθσ. 

Ρίνακασ 4.2.2.β Απεικόνιςθ μερικϊν χωρϊν που εξάγει θ Γερμανία, ςτο 
διάςτθμα 2010 – 2014. 

Importers Exported 
value in 
2010 

Exported 
value in 
2011 

Exported 
value in 
2012 

Exported 
value in 
2013 

Exported 
value in 
2014 

World 9.681.461 10.763.740 10.549.679 11.172.864 11.069.942 
United 
Kingdom 

760.677 831.194 790.346 795.913 905.075 

France 806.848 844.706 811.951 876.794 865.146 
Greece 166.309 155.383 122.503 122.738 134.771 
Denmark 132.908 104.369 118.522 127.514 122.425 

unit: US Dollar Ρθγι ITC calculations based on UN COMTRADE statistics     

thousands 

Σφμωωνα με το παραπάνω πίνακα ωαίνεται ο ςυνολικόσ αρικμόσ 

εξαγωγϊν ςε Αικζρια ζλαια, αρϊματα, καλλυντικά που κάνει θ Γερμανία από το 

2010 – 2014 ςε μερικζσ από τισ χϊρεσ που εξάγει. 

Από τθν άλλθ μεριά το 2014, θ αξία των γερμανικϊν ειςαγωγϊν ςε αυτό 

το είδοσ προϊόντων ζωταςε τισ 12.203 χιλιάδεσ δολάρια από τθν Ελλάδα, που 

αντιςτοιχεί ςτο 4,9% από το ςυνολικό μζροσ των εξαγωγϊν που κάνει θ Ελλάδα 

ςε αυτά τα προϊόντα. (Είναι πζμπτθ ςε κζςθ θ Γερμανία, μετά τθ Κφπρο (17,1%), 

Θνωμζνο Βαςίλειο (10,5%), Γαλλία (6,3%), Λταλία (5,2%).  

 

 



Ρίνακασ 4.2.2.γ Απεικόνιςθ οικονομικϊν ςτοιχείων τθσ Γερμανίασ ςε 

διάςτθμα 2011 – 2015.  

 2011 2012 2013 2014 2015 

Ρλθκωριςμόσ 
(% αφξθςθ) 

2.1 2.0 1.5 0.9 0.2 

Το ΑΕΡ, 
μετροφμενο ςε 
μονάδεσ 
αγοραςτικισ 
δφναμθσ 

3,471,829.0 3,557,467.0 3,630,145.0 3,748,094.0 3,843,344.8 

      
Ετιςιο 
ακακάριςτο 
ειςόδθμα 
(δολάρια ΘΡΑ 
εκατομμφρια) 
 

3,529,493.4 3,346,592.9 3,534,671.3 3,627,562.8 3,699,053.4 

Ετιςιο 
διακζςιμο 
ειςόδθμα 
(δολάρια ΘΡΑ 
εκατομμφρια) 

2,377,902.4 2,243,776.4 2,361,449.5 2,416,867.7 2,463,323.6 

 

Ραρακάτω προςκζτονται δφο διαγράμματα που ςυγκρίνει τθ Γερμανία με 

τισ υπόλοιπεσ Ευρωπαϊκζσ χϊρεσ ςε ςχζςθ με το κατϊτερο μιςκό (Διάγραμμα 

4.2.2.α) και με τθ μζςθ αγοραςτικι δφναμθ (Διάγραμμα 4.2.2.β) για το ζτοσ 

2016. 

 



 

Διάγραμμα 4.2.2.α Οι Γερμανοί ζχουν υψθλοφσ μιςκοφσ και ζρχονται 6θ 

ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, με το κατϊτερο μιςκό να ωτάνει το 1.473 €. (01/2016) 



 

Διάγραμμα 4.2.2.β Ενϊ, θ Γερμανία βρίςκεται ςτθ 2θ κζςθ ςτισ χϊρεσ τθσ 

Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ςε ςχζςθ με τθ μζςθ αγοραςτικι δφναμθ. (01/2016) 

Θ Γερμανία ζχει χαμθλά επιτόκια και υψθλοφσ μιςκοφσ ωτιάχνοντασ μια 

ιςχυρι οικονομία, με δραςτιριουσ καταναλωτζσ.  

(http://appsso.eurostat.ec.europa.eu, 01/2016) 

 

 

 

 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/


4.2.3 Κοινονικοπολιτιςτικόσ Σομέασ 

Ρίνακασ 4.2.3.α Μερικοί από τουσ δθμογραωικοφσ παράγοντεσ τθσ 

Γερμανίασ για το διάςτθμα 2011 - 2015 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Ρλθκυςμοφ 
θλικίασ 65+: 1 
Λαν (000) 

16,566.0 16,579.7 16,704.1 16,921.4 17,183.7 

Ρυκνότθτα του 
πλθκυςμοφ 
(άτομα/τ.χ) 

230.5 230.5 231.0 231.7 232.2 

Οι δαπάνεσ των 
καταναλωτϊν 
(διεκνζσ 
δολλάριο 
εκατομμφριο) 

1,974,314.0 1,869,050.6 1,962,130.3 1,994,637.7 2,031,890.1 

 

Το 2030, ο πλθκυςμόσ τθσ Γερμανίασ κα ανζλκει ςε 79.800.000, 

παρουςιάηοντασ ςυνολικι μείωςθ τθσ τάξθσ του 0,6% από το 2012. Το μειωμζνο 

ποςοςτό γονιμότθτασ και θ μείωςθ του αρικμοφ των γυναικϊν ςε 

αναπαραγωγικι θλικία, μειϊνουν το ποςοςτό των γεννιςεων από το 2012 ζωσ 

το 2030. Εν τω μεταξφ, τα ποςοςτά κανάτων κα αυξθκοφν κατά τθ διάρκεια 

αυτισ τθσ περιόδου. Με μζςο όρο θλικίασ τα 48,3 χρόνια και τθν θλικιακι ομάδα 

άνω των 65 ετϊν που αποτελοφν μια τεράςτια 27,3% του πλθκυςμοφ, θ 

Γερμανία κα είναι ςτθν ζκτθ κζςθ με το πιο γθραιότερο πλθκυςμό ςτον κόςμο 

το 2030. 

 



 

- Lifestyle 

Ρίνακασ 4.2.3.β Απεικόνιςθ τθσ χριςθσ του διαδικτφου και τα ζξοδα των 

καταναλωτϊν για ωαγθτό 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Internet Users ('000) 62,579.2 63,395.6 64,958.5 66,706.8 67,622.5 
Consumer Expenditure 
on Food (USD million) 

179,648.
4 

168,744.
1 

182,497.
7 

189,727.
0 

188,226.3 

Οι γερμανοί είναι άνκρωποι που αςχολοφνται με τον ακλθτιςμό. Στουσ 

Ολυμπιακοφσ αγϊνεσ του ίο, το 2016, θ Γερμανία είχε τθ 5θ κζςθ ςτθ κατοχι 

μεταλλίων (17 χρυςά, 10 αςθμζνια και 15 μπροφτηινα). 

 

Διάγραμμα 4.2.3 Απεικόνιςθ τθσ εναςχόλθςθσ των γερμανϊν με τον 

ακλθτιςμό από το 2004 ζωσ τον Λανουάριο του 2016. 

Οι περιοχζσ τθσ Γερμανίασ που αςχολοφνται περιςςότερο με τον 

ακλθτιςμό είναι το Σάαρλαντ, θ Βρζμθ, θ ζινλαντ – Φαλη και θ Βαυαρία. Οι 

κορυωαίεσ αναηθτιςεισ ςτθ Γερμανία, ςφμωωνα με το googletrend είναι ςτθ 

πρϊτθ κζςθ το gorilla sports, μετά το easy sports, το kingdom of sports και το 

easy fitness.(googletrend.com) 

- Τουριςμόσ 

Οι Γερμανοί είναι λαόσ που ταξιδεφει και επιςκζπτεται ςυχνά τθν Ελλάδα, 



όπωσ και τθ Κριτθ. Το ποςοςτό των γερμανϊν επιςκεπτϊν ςτο αεροδρόμιο των 

Χανίων με Charters για το 2015 ζωταςε το 7,9% (74.240 επιςκζπτεσ). Ενϊ, θ 

επιςκεψιμότθτα των γερμανϊν για το αεροδρόμιο των Χανίων για το 2015 ςε 

ςχζςθ με το 2014 ιταν  26%, εκ των οποίων το 55% από αυτϊν χρθςιμοποιοφν 

τθ Ryanair. 

 Από τθν άλλθ, το ποςοςτό των γερμανϊν τουριςτϊν ςτο αεροδρόμιο του 

Θρακλείου για το ζτοσ 2015 ζωταςε το 23,07% (590.315 επιςκζπτεσ), όπου 

ανικει και ςτθ πρϊτθ κζςθ. Σε ςχζςθ με το ζτοσ 2014, υπιρξε αφξθςθ των 

γερμανϊν κατά 10%. Ακόμα, υπιρχε αφξθςθ 62% ςτθν επιςκεψιμότθτα των 

γερμανϊν ςτο αεροδρόμιο του Θρακλείου ςτο διάςτθμα 2012 – 2015.(Ρθγι: 

επεξεργαςία ςτοιχείων από τθν Υπθρεςία Ρολιτικισ Αεροδρομίου των Χανίων , 

Δεκζμβριοσ 2015).  

Ριο ςυγκεκριμζνα το προωίλ του «γερμανοφ τουρίςτα» ςτα Χανιά για το 

ζτοσ 2015 ιταν: 

 Το 46,5% των επιςκεπτϊν είχαν ειςόδθμα πάνω από 45.000€ 

 Το 22,2% ιταν δθμόςιοι υπάλλθλοι, 32,5% ιδιωτικοί υπάλλθλοι και 

22,5% ωοιτθτζσ 

 Το 22% επιςκζωτθκαν τα Χανιά με παιδιά 

 Θ διάρκεια διαμονισ για το 45,7% ιταν μια εβδομάδα, για το 44% μία 

ζωσ δφο εβδομάδεσ και το 11% από δφο εβδομάδεσ και πάνω 

 Το 58,8% είχαν θλικία ζωσ 45 ετϊν 

 Το 56,3% των επιςκεπτϊν είχε πανεπιςτθμιακι εκπαίδευςθ 

 Οι κφριοι λόγοι που επζλεξαν τθ Κριτθ ιταν το 98,5% οι ωυςικζσ 

ομορωιζσ και το κλίμα, το 81,9% τθν επζλεξαν εξαιτίασ τθσ τοπικισ 

κουηίνασ, το 76,8% θ ςχζςθ τιμι κόςτουσ και το 46%για τουσ 



αρχαιολογικοφσ τθσ χϊρουσ. 

 Το είδοσ καταλφματοσ που προτιμοφν είναι: το ξενοδοχείο (46,5%) και 

τα ενοικιαηόμενα δωμάτια (40,6%). 

 Θ κατθγορία ξενοδοχείου που προτιμοφν είναι: 3αςτζρων (42,1), 

4αςτζρων (36,8), 2αςτζρων (9,5), 5αςτζρων (7,9) και 1αςτζρων (3,7) 

(Δθμιτριοσ Νίκλθσ – Ρολυτεχνείο Κριτθσ) 

Τζλοσ, πρζπει να αναωερκεί πωσ ανάμεςα ςτα αγοραηόμενα τοπικά 

προϊόντα από τουσ επιςκζπτεσ, ςτθν 8θ κζςθ βρίςκονται τα ςαποφνια με 

ποςοςτό προτίμθςθσ 30,30% και ςτθν 11θ κζςθ τα αρωματικά ωυτά ςε ποςοςτό 

10,10%.  

- Τάςεισ 

Πλο και περιςςότεροσ  ταραχϊδεισ και αγχωτικόσ τρόποσ ηωισ προκαλεί 

μια αυξανόμενθ επικυμία για να επαναςυνδεκεί με τθ ωφςθ. Κατά ςυνζπεια, θ 

ηιτθςθ για τα πράςινα, τα ωυςικά ι ωυτικά / παραδοςιακά προϊόντα αυξάνεται. 

Σφμωωνα με τθ γερμανικι περιβαλλοντικι οργάνωςθ BUND (Bund für 

Umwelt und Naturschutz Deutschland), τον Λοφλιο του 2013 το ζνα τρίτο των 

καλλυντικϊν προϊόντων κακθμερινισ χριςθσ που κυκλοωόρθςαν ςτθ γερμανικι 

αγορά ιταν επικίνδυνα για πρόκλθςθ ορμονικϊν διαταραχϊν και τόνιςε πωσ 

μόνο τα βιολογικά καλλυντικά ιταν απόλυτα αςωαλι. Συγκεκριμζνα, το 

δθμοςίευμα τθσ Deutsche Welle ανζωερε πωσ προϊόντα όπωσ αωρόλουτρα, 

οδοντόκρεμεσ, λοςιόν ενυδάτωςθσ αλλά και γυναικεία καλλυντικά που 

κυκλοωοροφν ευρζωσ ςτθ γερμανικι αγορά, εμπεριείχαν τοξικζσ ουςίεσ, 

γνωςτζσ ωσ «ενδοκρινικοί διαταράκτεσ», που ενδζχεται να επιωζρουν ςοβαρζσ 

μεταβολζσ ςτθ λειτουργία των ανκρϊπινων ορμονϊν. 



H οργάνωςθ BUND αξιολόγθςε πάνω από 60.000 προϊόντα καλλωπιςμοφ 

και προςωπικισ υγιεινισ που κυκλοωοροφν ευρζωσ ςτθ γερμανικι αγορά. 

Ανάμεςά τουσ και γνωςτά ονόματα εταιρειϊν. Ραρά τισ εγγυιςεισ αςωάλειασ 

και τα τεςτ ποιότθτασ που πρζπει να αναγράωονται ςτισ ςυςκευαςίεσ, ζνα 

μεγάλο τμιμα των επίμαχων προϊόντων απζτυχε να περάςει αυτό τον ζλεγχο 

καταλλθλότθτασ. Οι ζλεγχοι αωοροφςαν τον εντοπιςμό 15 ςυγκεκριμζνων 

επικίνδυνων τοξικϊν ουςιϊν. Θ τοξικότθτά τουσ εντοπίηεται κυρίωσ ςε ουςίεσ 

που χρθςιμοποιοφνται για τθ διατιρθςθ των προϊόντων ι για τθν αφξθςθ τθσ 

αντθλιακισ προςταςίασ ςτα λεγόμενα ωίλτρα UV. Ωςτόςο, πρζπει να αναωερκεί 

πωσ οι ουςίεσ αυτζσ κυκλοωοροφν νόμιμα για χριςεισ ςτθ κοςμετολογία, όμωσ ο 

ςυνδυαςμόσ τουσ με άλλεσ  ουςίεσ είναι αυτόσ που κρίνεται επικίνδυνοσ για τθν 

υγεία (Σάρα Χόιηερ, χθμικό και ςυντάκτρια τθσ ζκκεςθσ τθσ BUND). Επιπλζον, θ 

χθμικόσ πρόςκεςε ότι οι ορμονικζσ διαταραχζσ που ενδζχεται να 

δθμιουργιςουν μακροπρόκεςμα, μπορεί να επθρεάςουν ακόμθ και τθν 

γονιμότθτα. Από τθν άλλθ πλευρά, τα μόνα προϊόντα που κρίκθκαν εντελϊσ 

αςωαλι ιταν τα πιςτοποιθμζνα βιολογικά καλλυντικά. 

Το 2014,  οι πωλιςεισ τθσ ωυςικισ κοςμθτικισ ζωταςαν ςτο 1 

δυςεκατομμφριο € ςτθ Γερμανία και το πρϊτο εξάμθνο του 15 αυξικθκαν κατά 

8% ( Global organic trade.org). Ακόμα, το Φεβρουάριο του 2016, θ γερμανικι 

αλυςίδα πϊλθςθσ καλλυντικϊν dm (μαηί με τα καταςτιματα Müller κατζχουν τισ 

πρϊτεσ κζςεισ ςε πωλιςεισ ςτθ Γερμανία) αποωάςιςε να ςταματιςει τθ διάκεςθ 

των καλλυντικϊν εκείνων που πωλοφνται ςτα ωαρμακεία. Θ ςυγκεκριμζνθ 

αλυςίδα προςζωερε ζνα ευρφ ωάςμα προϊόντων μεγάλων brand εταιρειϊν. 

Ωςτόςο, θ DM επιβεβαίωςε ότι όλθ θ γκάμα των ςυγκεκριμζνων καλλυντικϊν 

που πωλοφνται ςτα ωαρμακεία κα εξαιρεκεί από τα ράωια τθσ. Ο λόγοσ είναι οι 

αναξιόπιςτεσ παραδόςεισ όπωσ τονίηουν από τθ διοίκθςθ τθσ αλυςίδασ. 



Εταιρείεσ όπωσ οι Eucerin, Vichy, Avene, Eubos, Medipharma, Bepanthol δεν 

εγγυόντουςαν τθ διακεςιμότθτα των προϊόντων τουσ ςε όλα τα   dm-

καταςτιματα και τθν απαίτθςθ τθσ εταιρείασ dm για μια ελκυςτικι παρουςίαςθ 

των προϊόντων τουσ, όπωσ αναωζρει ο διευκφνων ςφμβουλοσ Christoph Werner 

υπεφκυνοσ για το μάρκετινγκ και τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ. 

(apotheke-adhoc.de) 

Θ Γερμανία ςπάει όλα τα ρεκόρ χρόνων και ςε ωυτικι κατανάλωςθ 

τςαγιοφ ωτάνοντασ τα 13 διςεκατομμφρια ωλιτηάνια τςάι από βότανα που 

καταναλϊνονται ςτθ Γερμανία το 2013. Οι πωλιςεισ το 2013 ζωταςαν τουσ 

38.844 τόνουσ αποξθραμζνων βοτάνων και ωροφτων για τςάγια. (2,8% 

υψθλότερα από το προθγοφμενο ζτοσ 2012. Το 46,2% των αωεψθμάτων από 

βότανα ιταν μείγματα βοτάνων, ενϊ το 53,8% ιταν τςάγια από ζνα βότανο και 

οι κφριεσ προτιμιςεισ  ιταν ωφλλων μζντασ, καρπϊν μάρακου, και χαμομιλι. 

(Wirtschaftsvereinigung Kräuter- und Früchtetee eV (WKF),2014). Θ γερμανικι 

αγορά αυξάνεται με ταχείσ ρυκμοφσ ςε πάνω από 4% ετθςίωσ για τα βότανα και 

ςθμαντικά ταχφτερθ για τα βοτανικά ςυμπλθρϊματα.  

Επίςθσ, θ ομορωιά και θ προςωπικι ωροντίδα ςτθ Γερμανία ςυνζχιςε να 

καταγράωει κετικι τρζχουςα αξία τθσ ανάπτυξθσ το 2014, αν και πιο αργι από 

ό, τι το μζςο όρο τθσ περιόδου επανεξζταςθσ. Σε γενικζσ γραμμζσ, αυτό προιλκε 

από τθν πίεςθ των τιμϊν από τον ιδιωτικι τάςθ, κακϊσ και αυξανόμενθ 

ωρίμανςθ τθσ αγοράσ.  

Τζλοσ, οι Γερμανοί κάκε χρόνο διοργανϊνουν διάωορεσ εκκζςεισ που 

αωοροφν τόςο τα βιολογικά όςο και τα ωαρμακευτικά προϊόντα. Μερικζσ από 

τισ εκκζςεισ που λαμβάνουν μζροσ ςτθν Γερμανία κάκε χρόνο είναι: 

 Θ Ραγκόςμια Ζκκεςθ Βιολογικϊν Ρροϊόντων ςτθν BIOFACH- 



Διεκνισ εμπορικι ζκκεςθ βιολογικϊν προϊόντων. 

 Θ Διεκνισ Ζκκεςθ Bazaar Berlin πραγματοποιείται κάκε χρόνο τα 

τελευταία 50 χρόνια ςτο Βερολίνο με μεγάλθ επιτυχία και αποτελεί τθ γιορτι 

για τα τοπικά προϊόντα και τισ τζχνεσ. 

 Θ Anuga αποτελεί τθ μεγαλφτερθ και πιο ςθμαντικι ζκκεςθ 

τροωίμων ςε παγκόςμια κλίμακα και τθν επιςκζπτονται κάκε χρόνο χιλιάδεσ 

επαγγελματίεσ από όλο τον κόςμο, 

 Θ Expopharm είναι διεκνισ ζκκεςθ ωαρμακευτικϊν προϊόντων. 

Ακόμα, υπάρχουν περιοδικά ομορωιάσ όπωσ το Öko - Test, το οποίο είναι 

γερμανικό περιοδικό που τρζχει δοκιμζσ ςε διάωορα καλλυντικά προϊόντα και το 

Gharieni magazine für Kosmetik, το οποίο είναι γνωςτό περιοδικό ομορωιάσ. 

 

4.2.4 Τεχνολογικόσ Τομζασ 

Λίγα βιομθχανίεσ είναι τόςο ανεπτυγμζνεσ όςο θ βιομθχανία τροωίμων & 

ποτϊν τθσ Γερμανίασ. Είναι αναπτυγμζνθ ςε όλα τα μζτωπα του κλάδου και 

ςυνεχϊσ προςπακεί να βελτιωκεί με καινοτόμεσ ιδζεσ και τεχνολογίεσ. Earlybird 

είναι εταιρία που προςωζρει λφςεισ χρθματοδότθςθσ των επιχειριςεων ςε 

καινοτόμεσ τεχνολογίεσ νεοςφςτατθσ επιχείρθςθσ, διευκολφνοντασ τθ 

πραγματοποίθςθ καινοτόμων τεχνολογιϊν. Επίςθσ,  κάκε χρόνο διεξάγεται 

θ  Hannover Messe, το ςθμαντικότερο γεγονόσ για τθν τεχνολογία ςτον κόςμο, 

κακϊσ διεξάγονται παράλλθλα 8 θγετικζσ διεκνείσ εκκζςεισ του κλάδου. 

(www.gtai.de)   

 

 

http://www.gtai.de/


4.3 ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ 

4.3.1 Εγχώρια Παραγωγή 

Ο αρικμόσ των κεραπευτικϊν ωυτϊν που καλλιεργοφνται ςτθν Ελλάδα 

είναι πολφ μικρόσ και ςε μικρζσ εκτάςεισ και ςτθ Κριτθ παρά τθ μεγάλθ ποικιλία 

και δυνατότθτα ανάπτυξθσ του κλάδου. Οι καλλιεργθκείςεσ εκτάςεισ των 

αρωματικϊν ωυτϊν ανζρχονται ςτθ χϊρα μασ ςε 28.707,3 ςτρζμματα για το 

2014. (www.news.gr) 

 

 

 

Διάγραμμα 4.3.1.α Διαγραμματικι απεικόνιςθ των ςτρεμμάτων και τθσ 

παραγωγισ των καλλιεργθκζντων αρωματικϊν ωυτϊν ςτθν Ελλάδα από το 1981 

– 2010 Ρθγι docplayer.gr 

 

 



Ρίνακασ 4.3.1  ΑΦΦ ςτθν Ελλάδα το 2010-11 ςε ςχζςθ με το 2000 

 

Ρεριλαμβάνονται και ο κρόκοσ και θ μαςτίχα-Ειςαγωγζσ & εξαγωγζσ 

αωοροφν ακατζργαςτα (πρϊτθσ μεταποίθςθσ) και αικζρια ζλαια.  

(Ρθγι: ΥΡΑΑΤ , *Ρροςωρινά – Υπολογίςτθκε βάςει ςτοιχείων ΥΡΑΑΤ.) 

Θ εξάπλωςθ τθσ καλλιζργειασ των αρωματικϊν και κεραπευτικϊν ωυτϊν 

ωσ εναλλακτικϊν καλλιεργειϊν κα ςυνζβαλε ςτθν επίλυςθ πολλϊν 

προβλθμάτων του αγροτικοφ πλθκυςμοφ. Σφμωωνα με το γεωπόνο - ερευνθτι 

Κϊςτασ Οικονομάκθσ, τονίηει ότι οι ςυνκικεσ που επικρατοφν ςιμερα ςτθν 

αγορά των κφριων γεωργικϊν προϊόντων τθσ Κριτθσ, αλλά και οι τάςεισ τθσ 

διεκνοφσ αγοράσ, όπωσ και οι εωαρμοηόμενεσ πολιτικζσ τόςο ςε εκνικό, όςο και 

ςε ευρωπαϊκό επίπεδο ςυνθγοροφν για τθν ανάπτυξθ τθσ καλλιζργειασ των 

αρωματικϊν ωυτϊν ςτθν Κριτθ, ενϊ επιπλζον λόγοι προςταςίασ των 

απειλοφμενων ειδϊν επιβάλουν τθν καλλιζργειά τουσ. 

Εντόσ του 2014 υπάρχει θ εωαρμογι δφο νζων νόμων με ςκοπό τθ 



δθμιουργία ενόσ Εκνικοφ Καταλόγου ΑΦΦ (ΦΕΚ 2266Β/21-08-2014) που κα 

πιςτοποιεί τθν προζλευςθ του πολλαπλαςιαςτικοφ υλικοφ, με αποτζλεςμα τθν 

άνοδο τθσ αξίασ των ελλθνικϊν προϊόντων προερχόμενα από ΑΦΦ διεκνϊσ, 

κακϊσ και ο Τεχνικόσ Κανονιςμόσ Εμπορίασ Ρολλαπλαςιαςτικοφ Υλικοφ 

Αρωματικϊν και Φαρμακευτικϊν Φυτϊν (ΦΕΚ 2663Β/08-10-2014). Συνεπϊσ, θ 

χϊρα αποκτά για πρϊτθ ωορά τθ δυνατότθτα να δθμιουργιςει τον Εκνικό 

Κατάλογο Αρωματικϊν και Φαρμακευτικϊν Φυτϊν και να εγγράψει ςε αυτόν 

βελτιωμζνεσ ελλθνικζσ και ξζνεσ ποικιλίεσ. Θ ζλλειψθ εκνικοφ καταλόγου ιταν 

ζνα ςοβαρό πρόβλθμα για τθν προοπτικι ανάπτυξθσ του κλάδου, αωοφ δεν 

πιςτοποιοφταν θ προζλευςθ του πολλαπλαςιαςτικοφ υλικοφ ςτα αρωματικά 

ωυτά ςτθ χϊρα μασ και οι αγρότεσ αναγκάηονταν να ειςάγουν ελλθνικζσ 

ποικιλίεσ από άλλεσ χϊρεσ, με αποτζλεςμα να αυξάνεται το κόςτοσ ι να 

χρθςιμοποιοφν ελλθνικά ωυτά που λόγω τθσ μθ πιςτοποίθςθσ, κατζλθγαν ςε 

χαμθλζσ τιμζσ πϊλθςθσ. Επιπλζον, το ΥπΑΑΤ, οι ενιςχφςεισ του Ρυλϊνα Λ τθσ 

νζασ ΚΑΡ και οι προτάςεισ δράςθσ μεταποίθςθσ, εμπορίασ και προϊκθςθσ των 

εξαγωγϊν των ωαρμακευτικϊν ωυτϊν και βοτάνων από τον Ρυλϊνα ΛΛ του νζου 

Ρρογράμματοσ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ 2014–2020 δθμιουργοφν προνομιακζσ 

ςυνκικεσ για τθν καλλιζργεια των αρωματικϊν και ωαρμακευτικϊν ωυτϊν. 

(Υ.Ρ.Α.Α.Τ). 

Επιπλζον, ςτισ 20/10/16 με τθ παρουςία του Υπουργοφ Αγροτικισ 

Ανάπτυξθσ Βαγγζλθ Αποςτόλου πραγματοποιικθκε θ 2θ ςυνεδρίαςθ τθσ 

Ομάδασ Εργαςίασ για τθ χάραξθ εκνικισ ςτρατθγικισ ςτον τομζα των 

αρωματικϊν και ωαρμακευτικϊν ωυτϊν. Ερευνθτζσ του ΕΛΓΟ-ΔΘΜΘΤΑ, 

Ρανεπιςτθμιακοί, Ραραγωγοί και εκπρόςωποι ιδιωτικϊν και ςυλλογικϊν 

ωορζων μεταποίθςθσ και εμπορίασ, να διερευνοφν όλεσ τισ επιςτθμονικζσ 

δυνατότθτεσ και τα διακζςιμα εργαλεία, προκειμζνου οι Ζλλθνεσ παραγωγοί 



χρθςιμοποιϊντασ ορκζσ γεωργικζσ πρακτικζσ, από το χωράωι ζωσ το τελικό 

μεταποιθμζνο προϊόν, να καλφψουν τθν αυξανομζνθ εγχϊρια και διεκνι ηιτθςθ 

αρωματικϊν και ωαρμακευτικϊν ωυτϊν. Τζλοσ, αποτυπωκικαν τα οριςτικά 

βιματα για ολοκλιρωςθ του Εκνικοφ Στρατθγικοφ Σχεδίου και όπωσ διλωςε ο 

ςυντονιςτισ τθσ Ομάδασ Εργαςίασ κ. Κανάςθσ Δθμάκθσ, ςτόχοσ τθσ είναι θ 

παράδοςθ του το αργότερο ωσ τα τζλθ Νοζμβρθ, προκειμζνου να είναι εωικτό 

να αξιοποιθκοφν από τουσ ενδιαωερόμενουσ χρθματοδοτικά εργαλεία του ΡΑΑ 

2014-2020, αλλά και δράςεισ του ΕΣΡΑ. 

Πμωσ τα πράγματα δεν είναι τόςο εφκολα όπωσ υποςτθρίηουν 

ο  Ελευκζριοσ Ρετράκθσ, γεωπόνοσ Γεωπονικοφ Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν, MSc 

ςτθ Μελζτθ Αξιοποίθςθ Φυςικϊν Ρροϊόντων αλλά και ο Χαράλαμποσ 

Κανάκθσ γεωπόνοσ-επιςτιμων τροωίμων ΓΡΑ, PhD. Οι καλλιζργειεσ των 

αρωματικϊν ωυτϊν για να δϊςουν υψθλζσ αποδόςεισ πρζπει να περάςει ζνα 

χρονικό διάςτθμα τριϊν χρόνων προκειμζνου να πάρουν βιολογικι 

πιςτοποίθςθ. Θ πιςτοποίθςθ είναι μια βαςικι προχπόκεςθ προκειμζνου το 

προϊόν να πουλθκεί μζχρι και τρεισ ωορζσ πιο ακριβά πχ ο βαςιλικόσ μπορεί να 

πουλθκεί 2€/κιλό, ενϊ αν είναι βιολογικόσ τότε θ τιμι ξεπερνάει τα 5€ . Πμωσ 

ςτθν Ελλάδα λίγεσ είναι αυτζσ οι επιχειριςεισ που παράγουν βιολογικά 

αρωματικά ωυτά.  

 

 

 

 

 



Ρίνακασ 4.3.1.β Απεικόνιςθ των ελλινων παραγωγϊν με βιολογικά αρωματικά 

ωυτά 

 

Επιπρόςκετα, ςτο κλάδο υπάρχει θ αδυναμία να βρεκοφν ςπόροι, αωοφ 

δεν υπάρχει μια τράπεηα ςπόρων που να τον προμθκεφςει ςε μεγάλθ ποςότθτα, 

με αποτζλεςμα να χρειαςκεί να απευκυνκεί ςε εταιρείεσ ςτθν Ελλάδα που 

πουλάνε ςπόρουσ αρωματικϊν ωυτϊν και να ρωτιςει τιμι και προζλευςθ 

αυτϊν ι να τουσ αγοράςει κατευκείαν από το εξωτερικό. Αν δεν κζλει ο ίδιοσ ο 

αγρότθσ να παράγει τα ωυτά του ζχει τθ δυνατότθτα να τα αγοράςει από ζνα 

ωυτϊριο που όμωσ ανεβάηει το κόςτοσ παραγωγισ. Επίςθσ, ζνασ παραγωγόσ για 

να γίνει πιο ανταγωνιςτικόσ κα πρζπει να εγκαταςτιςει  μια κακετοποιθμζνθ 

μονάδα παραγωγισ αρωματικϊν ωυτϊν και αικζριων ελαίων και γίνεται 

ςυγχρόνωσ και επιχειρθματίασ, γιατί δεν πουλάει το πρωτογενζσ προϊόν του 



ςτον χονδρζμπορο ςε χαμθλζσ τιμζσ, αλλά κάνει μόνοσ του τθ μεταποίθςθ να 

κακετοποιιςει τθ παραγωγι του. Το κόςτοσ για μια κακετοποιθμζνθ μονάδα 

παραγωγισ αικζριων ελαίων ξεπερνάει τα 210.000 ευρϊ περίπου. (ιδιαίτερα 

εξειδικευμζνοσ εξοπλιςμόσ130.000 ευρϊ και το κόςτοσ εγκατάςταςθσ ενόσ 

αποςτακτθρίου για τθν παραγωγι αικζριων ελαίων ξεκινά από 80.000 – 90.000 

ευρϊ). Ρζρα όμωσ από τα κόςτθ, για να πετφχει μια επιχείρθςθ χρειάηεται πολφ 

δουλειά και όταν πρόκειται για αγροτικά απαιτείται και κόποσ. Είναι κάτι το 

οποίο πρζπει να γνωρίηουν οι άνκρωποι που κζλουν να κάνουν αποκζντρωςθ 

και να αςχολθκοφν με το κλάδο.(www.news.gr). Τζλοσ, δεν υπάρχει ωορζασ ςτθν 

Ελλάδα που μπορεί να εγκρίνει τθ παραγωγι βιολογικϊν καλλυντικϊν. Συνεπϊσ, 

τα βιολογικά καλλυντικά που διατίκενται ςτθν αγορά είτε δεν είναι ελλθνικά είτε 

παίρνουν ζγκριςθ από κάποιον από τουσ διεκνείσ ωορείσ πιςτοποίθςθσ. 

(COSMEBIO και ECOCERT - Γαλλία, BDIH - Γερμανία, SOIL ASSOCIATION - Μ. 

Βρετανία, BIOFORUM - Βζλγιο και ICEA – Λταλία)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.news.gr/


4.3.2 Εγχώρια Αγορά 

Λόγω τθσ οικονομικισ φωεςθσ που θ Ελλάδα αυτι τθ ςτιγμι υπζςτθτε και 

των ςκλθρϊν μζτρων που παίρνει θ κυβζρνθςθ όπωσ θ αφξθςθ τθσ ωορολογίασ, 

μείωςθ μιςκϊν και ςυντάξεων και άλλων, οι καταναλωτζσ ζχουν μειϊςει τα 

ζξοδα τουσ, με ςυνζπεια τθν μείωςθ των κερδϊν των επιχειριςεων και ςτο 

τζλοσ, το κλείςιμό τουσ. Αυτό διαπιςτϊνεται και από τουσ παρακάτω πίνακεσ, 

που δείχνουν τον αρικμό των καταςτθμάτων που χορθγοφν ωαγϊςιμα προϊόντα 

και τθν εξζλιξθ των κερδϊν τουσ από το 2010 – 2013.  

 

Ρίνακασ 4.3.2.α Απεικόνιςθ τθσ εξζλιξθσ των αρικμϊν των καταςτθμάτων 

λιανικισ με τρόωιμα. 

           

          Ρίνακασ 4.3.2.β Απεικόνιςθ τθσ εξζλιξθσ του τηίρου ανά ζτοσ ςε ευρϊ για 

τα διαωορετικά κανάλια διανομισ. 

 

 

 



Ρίνακασ 4.3.2.γ Απεικονίηεται μια ενδεικτικι εικόνα τθσ ηιτθςθσ και τθσ 

αξίασ ςυγκεκριμζνων βοτάνων όπωσ αυτά καταγράωτθκαν από τισ αγορζσ των 

Σοφπερ μάρκετ τθσ Ελλάδασ. 

 

 

Ραρατθρείται μια ςθμαντικι μείωςθ τθσ κατανάλωςθσ αυτϊν των 

βαςικϊν βοτάνων ςτθν ελλθνικι αγορά το ςουπερ μάρκετ, όπου καταλαμβάνει 

μόλισ το 0,035% του ςυνολικοφ τηίρου των ςοφπερ μάρκετ. Αυτό οωείλεται ςτθν 

ειςχϊρθςθ άλλων παρόμοιων προϊόντων από ξζνεσ εταιρίεσ που είναι 

οικονομικά ανταγωνιςτικότερεσ.  

 

 

 

 

 



Ρίνακασ 4.3.2.δ Απεικονίηεται θ αφξθςθ του ποςοςτοφ των μεριδίων που 

καταλαμβάνουν οι ξζνεσ εταιρίεσ και θ μείωςθ των ελλθνικϊν. 

 

(Ρθγι: Σεμινάριο Διάκεςθσ Αρωματικϊν ωυτϊν Κεςςαλονικι, 

29/11/2014) 

Από τθν άλλθ μεριά όςον αωορά τθν αγορά των  ωυςικϊν καλλυντικϊν 

ςτθν Ελλάδα, αποδεικνφει ότι λίγεσ εταιρίεσ είναι αυτζσ που μποροφν να 

επικρατιςουν. 

 Οι τρεισ βαςικζσ εταιρίεσ του τομζα είναι θ Apivita, θ Κορρζσ και θ Mastic 

Spa οι οποίεσ παρουςιάηουν ςθμαντικι αφξθςθ των οικονομικϊν εςόδων τουσ 

τα τελευταία χρόνια. Λόγω τθσ παροφςασ οικονομικισ κατάςταςθσ οι 

καταναλωτζσ μειϊνουν τισ ακριβζσ αγορζσ και ςτρζωονται από τα ακριβά 

καλλυντικά ςτα ωυςικά καλλυντικά. Επιπλζον, το μεγαλφτερο ποςοςτό των 

ωυςικϊν καλλυντικϊν  διατίκενται ςτο κλειςτό κανάλι του ωαρμακείου, 

προςδίδοντασ κφροσ, με αποτζλεςμα θ ηιτθςθ τθσ Ελλθνικισ αγοράσ να 

διατθρείται αυξθμζνθ. Το μζγεκοσ τθσ αγοράσ ωυτικϊν καλλυντικϊν 



προςωπικισ περιποίθςθσ που πωλοφνται μόνο ςτα ωαρμακεία, αγγίηει τα  60 

εκατ. €, ενϊ παρουςιάηει ετιςιο ρυκμό ανάπτυξθσ 15-20%.(kathimerini.gr, 2014) 

Το βαςικό δίκτυο διάκεςθσ των ωυτικϊν καλλυντικϊν είναι τα 

ωαρμακεία, τα οποία εξελίςςονται ςε ςθμαντικό “παίκτθ” τθσ αγοράσ των 

καλλυντικϊν, με πωλιςεισ που ωτάνουν τα 120-130 εκατ. Ευρϊ. Σφμωωνα με τθ 

μελζτθ “Τα ωαρμακεία ςτθν ΕΕ-27 και ςτθν Ελλάδα” τθσ Stochasis Σφμβουλοι 

Επιχειριςεων ΑΕ, τα καλλυντικά είναι θ δεφτερθ μεγαλφτερθ κατθγορία 

προϊόντων ςε πωλιςεισ μζςα από τα ωαρμακεία. Ζπονται τα 

παραωαρμακευτικά προϊόντα που ςυμμετζχουν με 7% ςτο τηίρο των 

ωαρμακείων και τζλοσ τα ορκοπεδικά με 4%. (www.healthyliving.gr) 

 Ράντωσ , τα μζχρι τϊρα δεδομζνα θ APIVITA και ΚΟΕΣ, οι δφο πιο 

αξιόλογεσ ιδιωτικζσ επιχειριςεισ του κλάδου δεν είναι ςε κζςθ να 

απορροωιςουν παραγωγι μεγαλφτερθ απ’ αυτι που είναι ςε κζςθ να δϊςουν 

3.000 ζωσ 5.000 ςτρζμματα αρωματικϊν και ωαρμακευτικϊν ωυτϊν, πράγμα 

που ςθμαίνει ότι οι ιδθ εγκατεςτθμζνεσ καλλιζργειεσ κινοφνται ςτα όρια τθσ 

δυναμικότθτασ των αντίςτοιχων μονάδων. (www.fanaripress.gr) Αυτι θ 

κατάςταςθ και θ εγχϊρια οικονομικι κρίςθ ζχει οδθγιςει τισ ελλθνικζσ εταιρείεσ 

να ςτρζωονται προσ τισ διεκνείσ αγορζσ, τόςο οι ελλθνικοί κολοςςοί του κλάδου, 

όςο και νεοςφςτατεσ ελλθνικζσ επιχειριςεισ που ςτοχεφουν ιδθ από το 

ξεκίνθμά τουσ, ςτισ εξαγωγζσ. Οι εταιρείεσ ωυτικϊν καλλυντικϊν, 

απευκφνονται  πρωτίςτωσ ςτισ αγορζσ με τθ μεγαλφτερθ ηιτθςθ, Ν. Υόρκθ, 

Καναδά και Αυςτραλία, ενϊ επόμενεσ ςτθ λίςτα του εξαγωγικοφ πλάνου είναι 

και οι νζεσ αγορζσ τθσ Ρολωνίασ, ουμανίασ, Κορζασ, Λαπωνίασ, Μαυρίκιου και 

Λατινικισ Αμερικισ. (kathimerini.gr , 2014) 

 

http://www.fanaripress.gr/


4.3.3 Ανταγωνιςτικό Γερμανικό Σοπίο 

Θ MCM Klosterfrau Vertriebsgesellschaft είναι μια εταιρία που κατάωερε 

να διατθριςει τθν θγετικι τθσ κζςθ ςτα ωυτικά - παραδοςιακά προϊόντα ςτθ 

Γερμανία το 2015, με ζνα μερίδιο τθσ προςτικζμενθσ αξίασ 11%. Θ τεράςτια 

ποικιλία προϊόντων τθσ εταιρείασ ςε βότανα και παραδοςιακά διατροωικά 

ςυμπλθρϊματα και  το υψθλό επίπεδο τθσ εμπιςτοςφνθσ των καταναλωτϊν, τθν 

επωωελικθκαν ςε μεγάλο βακμό ςτο να βρίςκεται ςε μια ιςχυρι κζςθ ςτθν 

κατθγορίασ τθσ υγείασ των γερμανϊν καταναλωτϊν.  

Επίςθσ, τα ωαρμακευτικά και αρωματικά ωυτά ςε ποςοςτό 95 % 

διακινοφνται ςυνικωσ ςε ξθρά μορωι ςτθ Γερμανία, οπότε θ διαπραγματευτικι 

ικανότθτα των εμπόρων είναι μικρι. Αν όμωσ θ μορωι των Α.Φ.Φ. είναι νωπι ι 

διατθρθμζνα ςε αλκοόλ τότε μποροφν να διαπραγματευτοφν. Ρολλοί 

καταςκευαςτζσ προτιμοφν να εργάηονται μζςω των χονδρεμπόρων, για να 

εξαςωαλίςουν αξιόπιςτθ ποιότθτα. Σε ευνοϊκότερθ κζςθ είναι αυτοί που ζχουν 

πολφ ςυγκεκριμζνεσ προδιαγραωζσ (βιολογικά, θκικά, το ενδοκοινοτικό 

εμπόριο, κλπ) και οι οποίοι μποροφν να χρεϊςουν υψθλότερθ τιμι.  

Επιπλζον, το Αμβοφργο ζχει μια θγετικι εμπορικι ςθμαςία για τα 

αρωματικά και ωαρμακευτικά ωυτά. Είναι το κζντρο των ειςαγωγϊν και 

εμπορίου των αικζριων ελαίων, γι’ αυτό το λόγο ςτο Αμβοφργο ζχουν τθν ζδρα 

τουσ και οι ςφνδεςμοι ειςαγωγζων, ςτουσ οποίουσ μπορεί μια εταιρεία να 

αποςτείλει το αίτθμά τθσ για αναηιτθςθ ςυνεργατϊν - δεδομζνου ότι τα 

ςτοιχεία των μελϊν τουσ δεν δθμοςιεφονται. 

Ωςτόςο, θ κζςθ του Αμβοφργου ςτισ διαπραγματεφςεισ ζχει μειωκεί κατά 

τα τελευταία ζτθ και αυτό οωείλεται ςτο γεγονόσ ότι οι καταςκευαςτζσ των 

ωυτικϊν ωαρμάκων δεν χρθςιμοποιοφν το Αμβοφργο για να αποκτιςουν τισ 



πρϊτεσ φλεσ, αλλά είτε ζχουν δικζσ τουσ ωυτείεσ, είτε ζχουν άμεςεσ επαωζσ με 

τουσ παραγωγοφσ, μειϊνοντασ το κόςτοσ και διαςωαλίηοντασ μια ςτακερι πθγι. 

Επίςθσ, το Διαδίκτυο είναι ζνα ςθμαντικό μζςο ςτθν προμικεια πρϊτων υλϊν 

για ωυτικά προϊόντα. Ζνασ αρικμόσ των χρθςτϊν - εμπόρων των ωυςικϊν 

ςυςτατικϊν, ανζωερε ότι χρθςιμοποίθςε το Διαδίκτυο για να βρει νζουσ 

προμθκευτζσ. (Γενικό προξενείο τθσ Ελλάδοσ – γραωείο οικονομικϊν & 

εμπορικϊν υποκζςεων) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΚΕΥΑΛΑΙΟ 5 ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ MARKETING  

5.1 ΓΕΝΙΚΟ ΜΟΝΣΕΛΟ ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΤ 

ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ  

Το γενικό μοντζλο ςυμπεριωοράσ του καταναλωτι μπορεί να 

παρουςιάςει μερικά βαςικά χαρακτθριςτικά του καταναλωτι τθσ αγορά που μασ 

ενδιαωζρει. Δείχνει τισ ανάγκεσ που δθμιουργοφνται ςτο καταναλωτι, πωσ 

αυτόσ τισ ικανοποιεί, το χρόνο, το τόπο ακόμα και με τον τρόπο που το 

πετυχαίνει αυτό. Μια εταιρεία για να διειςδφςει και να εδραιωκεί ςε μια αγορά, 

απαραίτθτθ προχπόκεςθ είναι να αναγνωρίςει το καταναλωτι ςτον οποίο 

απευκφνεται. 

-  ΡΟΛΛΤΛΣΤΛΚΟ 

Οργανϊνουν ετιςιεσ εκκζςεισ για βότανα όπωσ αναωζρκθκε και 

παραπάνω (ektheseis.net). Στθ Γερμανία υπάρχει μια ποικιλία από περιοδικά τα 

οποία είτε ζχουν κφριο ςτόχο τουσ τθν ομορωιά, είτε τθ  προςταςία του πολίτθ. 

Συγκεκριμζνα, εκδίδεται το περιοδικό Öko - Test, που με εξειδικευμζνο 

προςωπικό κάνει δοκιμζσ ςε διάωορα προϊόντα για τθ ποιότθτά τουσ. Τα 

αποτελζςματα παρουςιάηονται ςτουσ  1.710.000 αναγνϊςτεσ που ζχει μθνιαίωσ 

(MA 2014). Ακόμα, υπάρχει το περιοδικό Gharieni magazine für Kosmetik 

εξειδικευμζνο για τθν ομορωιά.  

- ΚΟΛΝΩΝΛΚΟ 

Για το 2015, το κρεμμφδι εκλζχκθκε ωσ το ωαρμακευτικό ωυτό τθσ 

χρονιάσ ςφμωωνα με τθν αγορά του Insider ςτθ Γερμανία. Στθ Γερμανία 

καλλιεργοφνται 9000 εκτάρια κρεμμυδιϊν και θ ετιςια κατανάλωςθ ανά 

γερμανό είναι 7 κιλά το χρόνο. (insidermarket). Τζλοσ, ςφμωωνα με το Beauty 



Forum Hautnay ErleBen (2016), θ ηιτθςθ για ωυςικά καλλυντικά ςτθ Γερμανία 

ζχει αυξθκεί 8% του ςυνόλου των πωλιςεων και υπολογίηεται να ζχει ανοδικι 

τάςθ.  

- ΡΟΣΩΡΛΚΟ 

Οι γερμανοί καταναλωτζσ προτιμοφν για τισ βαςικζσ κακθμερινζσ ανάγκεσ 

τουσ, μάρκεσ που εμπιςτεφονται πολφ, όπωσ Nivea. Για πιο εξελιγμζνα προϊόντα 

ι τθσ μόδασ, οι καταναλωτζσ ςυχνά προτιμοφν τα εμπορικά ςιματα με διεκνι 

άκουςμα όνομα, για παράδειγμα, τα γαλλικά ι τα αγγλικά. Ωσ εκ τοφτου, τόςο 

ςε τοπικό όςο και διεκνείσ μάρκεσ ςυνζχιςαν να ανταγωνίηονται επικετικά το 

2014. Από τθν άλλοι προτίμθςαν και νζα προϊόντα ςτθν κατθγορία του 

προςϊπου και τθσ ωροντίδασ  του δζρματοσ. Επιπλζον, παρατθρείται μια 

προτίμθςθ ςε προϊόντα περιποίθςθσ μαλλιϊν, ςτοματικισ υγιεινισ, ςε γυναικεία 

και ανδρικάςτα αρϊματα, κακϊσ και ςε άλλα είδθ προϊόντων που πρόκειται για 

τθ περιποίθςθ των βρεωϊν(Ραράρτθμα 2i)(www.ikw.gr). Ακόμα, ςτθ πρϊτθ 

κζςθ ςυχνότθτασ χριςθσ περιποίθςθσ προςϊπου είναι θ κρζμα θμζρασ ςε 

ποςοςτό 64% και μετά θ κρζμα νυκτόσ 40% (Ραράρτθμα 2ii). Επιπρόςκετα, τα 

ςθμεία αγοράσ καλλυντικϊν προϊόντων είναι αρκετά, όμωσ το Drogeremarkt 

είναι ςτθ πρϊτθ κζςθ ς’ όλα τα προϊόντα περιποίθςθσ ςϊματοσ, προςϊπου και 

ομορωιάσ (Ραράρτθμα 3) (Brigitte Kommunikationsanalyse,2010).  Ωςτόςο, 

ςφμωωνα με το Beauty Forum Hauntay ErleBen για το 2016, τα μζρθ όπου 

διανζμονται ποιοτικά καλλυντικά είναι τα discounters , τα ωαρμακεία, τα 

πολυτελι ξενοδοχεία και τα spa.   Ταυτόχρονα, οι καταναλωτζσ τθσ Γερμανίασ 

κζλουν να ζχουν τθν ευκαιρία να εκωραςτοφν και να διαωοροποιθκοφν από 

τουσ άλλουσ, δείχνοντασ τθ προςωπικότθτά τουσ. (Euromonitor international.gr)  

 

http://www.ikw.gr/


- ΨΥΧΟΛΟΓΛΚΟ 

Λόγω μιασ ζντονθσ επιδθμίασ γρίπθσ που ζπλθξε τθ Γερμανία ςτισ αρχζσ 

του 2015, οργανϊςεισ υγείασ προςπακοφν να εκπαιδεφςουν τουσ καταναλωτζσ 

ςε με μια υγιεινι διατροωι και τρόπο ηωισ, κακϊσ και με τθ χριςθ εμβολίων. 

Επιπλζον, οι γερμανοί καταναλωτζσ επιλζγουν ολοζνα και περιςςότερο τισ 

μάρκεσ με μια επαγγελματικι τοποκζτθςθ. Για παράδειγμα, ςτθ ωροντίδα των 

μαλλιϊν, των εμπορικϊν ςθμάτων τα οποία είναι τοποκετθμζνα ωσ 

επαγγελματίεσ, γιατί ζχουν τθν αντίλθψθ του ποιοτικά καλφτερου.(Euromonitor 

international.gr)  

Σε αυτό το ςθμείο πρζπει να προςτεκεί πωσ ςφμωωνα με ζρευνεσ που 

διεξάχκθκαν ςτο Θνωμζνο Βαςίλειο  και ςτθ Βραηιλία ζδειξαν ότι θ προςκικθ 

νζων γεφςεων, όπωσ βότανα και μπαχαρικά, ςτθ διατροωι του ανκρϊπου 

μπορεί να μειϊςει τθν ανάγκθ του για αλάτι ςε τρόωιμα και να ενιςχφςει τθν 

αντίλθψθ του αλμυροφ . Οι ςυγγραωείσ ςυμπζραναν  ότι θ προςκικθ 

προςεκτικά επιλεγμζνων βοτάνων και μπαχαρικϊν κα μποροφςε να ενκαρρφνει 

τουσ καταςκευαςτζσ να μειϊςουν τα ποςότθτα  αλατιοφ ςε οριςμζνα προϊόντα 

διατροωισ. Μειϊνοντασ ζτςι τθν θμεριςια κατανάλωςθ αλατιοφ και 

ταυτόχρονα, να μειϊνονται και τα επίπεδα πίεςθσ ςε αυτοφσ που 

αντιμετωπίηουν πρόβλθμα. 

(www.eufic.org.,/Herbs_spices_useful_approach_reducing_salt) 

 

 

 

 

http://www.eufic.org.,/Herbs_spices_useful_approach_reducing_salt


5.2  SOCIAL MEDIA 

Σφμωωνα με το ecommerce_market trend, οι παγκόςμιεσ αγορζσ μζςω 

διαδικτφου ζχουν ανοδικι τάςθ και προβλζπεται να ςυνεχίςουν ζτςι μζχρι το 

2017. Το ποςοςτό αφξθςθσ από το ’13 – ’17 εκτιμάται να είναι 10,67% για τθν 

Ευρϊπθ. 

 

Θ Γερμανία είναι 5θ ςε κζςθ ςτισ παγκόςμιεσ αγορζσ μζςω internet που 

ωτάνουν τα 74,468 διςεκατομμφρια δολάρια το χρόνο. Οι 

αγορζσ γίνονται από tablet (11,5%), smartphone (16,2%) 

και pc (72,3%), κυρίωσ τισ πρωινζσ ϊρεσ και τα κφρια 

εργαλεία το Amazon και το Ottoare, όπου γίνονται οι 

μιςζσ online αγορζσ.  (www.adweek.com 8/9/2015) 

http://www.adweek.com/


 

Διάγραμμα 5.2 Απεικονίηεται ότι οι γερμανοί είναι δυνατοί χριςτεσ του 

διαδικτφου, το οποίο και το χρθςιμοποιοφν για όλα τουσ τα προϊόντα και ςε 

ικανοποιθτικό βακμό ςε ςχζςθ με τισ άλλεσ Ευρωπαϊκζσ χϊρεσ. Τα κοςμθτικά και 

τα προϊόντα περιποιιςεισ ομορωιάσ είναι ςτθ 4θ κζςθ επιλογισ των γερμανϊν 

με ποςοςτό 16.9%. 

 

 

 

 

 

 

 



Ρίνακασ 5.2.α Οι διαδικτυακζσ πωλιςεισ ανά αγοραςτι για το 2014 -2015. 

 

Στθν Γερμανία παρατθρείται θ μεγαλφτερθ αφξθςθ από όλεσ τισ χϊρεσ το 

πίνακα, με ποςοςτό αφξθςθσ 14,9 % .  

Ρίνακα 5.2.β Οι διακυμάνςεισ ςε online και off line πωλιςεισ για το 2015.

 



Ραρατθρείται μια αφξθςθ του ςυνόλου των πωλιςεων μζςω διαδικτφου 

ςε ποςοςτό που για τθν Γερμανία ωτάνει το 23,1 %, ενϊ τθν ίδια ςτιγμι οι 

πωλιςεισ ςτα μαγαηιά μειϊκθκαν 1,8% για τθν ίδια χϊρα. (google trend). Τζλοσ, 

θ μεγαλφτερθ αναηιτθςθ για ωαρμακευτικά και αρωματικά ωυτά, ζγινε ςτθν 

Φρανκωοφρτθ, ςτο Ζςςεν, και ςτο Μεκλενμπεργκ- Βορπορμεν και ταυτόχρονα 

ζψαχναν και βιβλίο που περιζχει ςυνταγζσ με βότανα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.3  ΣΜΗΜΑΣΟΠΟΙΗΗ – ΣΟΦΕΤΗ – ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ  

- ΤΜΘΜΑΤΟΡΟΛΘΣΘ (Market Segmentation) 

 Οι εταιρίεσ δεν μποροφν να ικανοποιιςουν όλεσ τισ επικυμίεσ των 

καταναλωτϊν γι’ αυτό χωρίηουν τθν αγορά. Ζτςι, μποροφν να αναλφςουν 

καλφτερα τα μερίδιο τθσ αγοράσ που κζλουν να αςχολθκοφν και να το 

ικανοποιιςουν καλφτερα. Τα αρωματικά και ωαρμακευτικά ωυτά 

κατθγοριοποιοφνται ανάλογα με: 

o τθ χριςθ των καταναλωτϊν, και τα οποία διαχωρίηονται ςε:  

Αωεψιματα, ξερά ςτθ μαγειρικι,  ςε ωυτικά καλλυντικά και ςε αικζρια ζλαια,  

o τθ ποιότθτα που επιλζγουν, ςε πιςτοποιθμζνα ι όχι και  

o τισ ιδιότθτεσ που τα αγοράηουν: κεραπευτικζσ, ομορωιάσ και 

γεφςθσ. 

 

- ΣΤΟΧΕΥΣΘ (Targenting) 

Τα προϊόντα τθσ  BioBeauty Creta, είναι προϊόντα ανϊτερθσ ποιότθτασ, 

αωοφ παραςκευάηονται 100% ωυςικά και με ενδθμικά είδθ τθσ Κριτθσ, δίνοντασ 

ζνα ξεχωριςτό χαρακτιρα και περιλαμβάνοντασ μια ποικιλία προϊόντων 

ομορωιάσ, υγείασ και χαλάρωςθσ. Επιπλζον, διακζτει προϊόντα για άντρεσ, 

γυναίκεσ και ειδικά για ακλθτζσ.  Το γεγονόσ αυτό προςδιορίηει το αγοραςτικό 

κοινό υψθλισ οικονομικισ κατάςταςθσ, ανεξαρτιτου ωφλου, καλφπτοντασ και 

τουσ καταναλωτζσ που αςχολοφνται με τον ακλθτιςμό.  

Στόχοσ μασ είναι οι αγοραςτζσ που ζχουν υψθλι οικονομικι επιωάνεια, 

ϊςτε να ανταποκρικοφν ςτισ ανάγκεσ τθσ αγοράσ των προϊόντων ωτιαγμζνα από 

100% αρωματικά και ωαρμακευτικά ωυτά τθσ Κριτθσ, αλλά ταυτόχρονα να τα 

εμπιςτευκοφν και να γίνουν μζροσ χριςθσ τθσ κακθμερινότθτάσ τουσ.  

Άρα, θ εταιρεία ςτοχεφει αγοραςτζσ που να κζλουν να χαλαρϊςουν από 



το αγχωτικό τρόπο ηωισ, να ενδιαωζρονται για τθν εμωάνιςι τουσ και να 

προςπακοφν να ζχουν μια καλι ωυςικι κατάςταςθ, ενϊ ταυτόχρονα να είναι 

εφκαμπτοι και αυτόνομοι. Δθλαδι θλικίεσ από 25 ετϊν και πάνω, με 

προτεραιότθτα τισ γυναίκεσ. (Συγκεντρωμζνο Marketing) 

 

- ΤΟΡΟΚΕΤΘΣΘ (Positioning) 

Με τον όρο «τοποκζτθςθ» προϊόντοσ δεν εννοείται θ τοποκζτθςθ του 

προϊόντοσ ςτα ράωι κάποιου καταςτιματοσ, αλλά τθν ιδζα που κα ςχθματίςει ο 

καταναλωτισ για το προϊόν ςε ςχζςθ με τα προϊόντα του ανταγωνιςμοφ. 

Σφμωωνα με τθ γερμανικι αγορά, τα προϊόντα των αρωματικϊν και 

ωαρμακευτικϊν ωυτϊν είναι μζςα ςτισ προτιμιςεισ των καταναλωτϊν, 

προςζχοντασ πολφ τθ ποιότθτα των προϊόντων. Αυτό ζχει ωσ ςυνζπεια, τθ 

δυνατότθτα κζρδουσ και τοποκζτθςθσ των προϊόντων BioBeauty Creta ςτα είδθ 

κοςμθτικισ.  

Συνεπϊσ, θ ςτρατθγικι τθσ επιχείρθςθσ βαςίηεται ςτο ποιοτικά ανϊτερο 

προϊόν που παράγει και τθ μοναδικότθτα των πρϊτων υλϊν που χρθςιμοποιεί. 

 

 

 

 

 

 

 



5.4  SWOT 

Θ ανάλυςθ SWOT είναι ζνα εργαλείο ςτρατθγικοφ ςχεδιαςμοφ το οποίο 

χρθςιμοποιείται για τθν ανάλυςθ του εςωτερικοφ και εξωτερικοφ περιβάλλοντοσ 

μίασ επιχείρθςθσ, όταν θ επιχείρθςθ πρζπει να λάβει μία απόωαςθ ςε ςχζςθ με 

τουσ ςτόχουσ που ζχει κζςει ι με ςκοπό τθν επίτευξι τουσ. (SWOT: Strengths, 

Weaknesses, Opportunities, Threats - δυνατάςθμεία, αδφναταςθμεία, ευκαιρίεσ, 

απειλζσ) 

 
STRENGTHS 

 Θ επιχείρθςθ είναι μια «ζξυπνα» κακετοποιθμζνθ μονάδα  

 Διακζτει βιολογικζσ καλλιζργειεσ  

 Καλλιζργεια ενδθμικϊν βοτάνων τθσ Κριτθσ 

 Συντιρθςθ του ωυςικοφ πλοφτου τθσ ωφςθσ 

 Ραράγει μια ποικιλία προϊόντων, για όλο το ςϊμα, 

ανεξαρτιτωσ ωφλου και προϊόντα ειδικά για ακλθτζσ 

 Ραραγωγι 100% ωυςικά χειροποίθτα καλλυντικά χωρίσ νερό 

«Water free Products» 

 Ρροϊόντα χωρίσ κακόλου ςυντθρθτικά 

 Ρροϊόντα με μεγάλθ περιεκτικότθτα ςε ωυτικά ςυςτατικά 

 Ραράγει τα δικά τθσ αικζρια ζλαια 

 Συνζργειεσ με τοπικοφσ παραγωγοφσ 

 Ρροςπάκεια για ςυνεχι βελτίωςθ των προϊόντων 

 Διεκνισ πιςτοποιιςεισ για τθν επιχείρθςθ 

 

 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%AF%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B7


WEAKNESS 

 Δεν αςχολείται με το κλάδο αρωματικϊν ωυτϊν ςε τρόωιμα 

 Το ςφνολο του προςωπικοφ δεν διακζτει καταρτιςμζνθ 

γνϊςθ  

 Είναι νεοςφςτατθ εταιρεία και δεν είναι γνωςτι ςτο χϊρο 

 

OPPORTUNITIES  

 Αφξθςθ τθσ ηιτθςθσ τθσ γερμανικισ αγοράσ ςε ωυςικά 

προϊόντα κοςμθτικισ 

 Αλλαγι του τρόπου ηωισ των καταναλωτϊν ςε ζνα πιο 

υγιεινό 

 Θ εςτίαςθ των γερμανϊν ςτθν ενίςχυςθ τθσ υγείασ τουσ 

 Θ αγορά των προϊόντων ομορωιάσ ςε όλα τα ωφλα αυξικθκε 

 Οι ετιςιεσ εκκζςεισ κοςμθτικισ τθσ Γερμανίασ για άνοιγμα 

ςυνεργαςιϊν 

 Θ οικονομικι άνεςθ των Γερμανϊν 

 Ρροςπάκεια από το υπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ να 

χάραξθ εκνικι ςτρατθγικι ςτον τομζα των αρωματικϊν και 

ωαρμακευτικϊν ωυτϊν. 

 

THREATS 

 Ο ιδθ υπάρχον ανταγωνιςμόσ 

 Θ προτίμθςθ των γερμανϊν καταναλωτϊν ςε brands  

 Θ δυςκολία νζων ελλθνικϊν παραγωγϊν να ειςδφςουν ςτο κλάδο, 

λόγο ωορολογίασ 

 



 

5.5  ΦΕΔΙΑΜΟ ΜΙΓΜΑΣΟ MARKETING 

Το μείγμα marketing είναι γνωςτό ςτθν ορολογία του marketing ωσ 4Ps ( 

Product, Price, Place, Promotion). Θ κάκε εταιρεία μικρι ι μεγάλθ κα πρζπει να 

λάβει υπόψθ τθσ τθ ποιότθτα, τθ τιμι, τθ διανομι και τθ προϊκθςθ των 

προϊόντων τθσ, αν κζλει να πετφχει.  

 

 

- Ρροϊόν (Product) 

Θ BioBeauty Creta κα παράγει προϊόντα από αρωματικά και 

ωαρμακευτικά ωυτά βιολογικισ καλλιζργειασ, Ελλθνικισ – κρθτικισ καταγωγισ. 

Συγκεκριμζνα, θ εταιρεία ζχει ςτόχο τα 

προϊόντα τθσ να είναι 100% ωυςικά. Επίςθσ, 

θ ποιότθτα των προϊόντων δεν κα τονίηεται 

μόνο με τισ αγνζσ πρϊτεσ φλεσ αλλά και με 

τθ ςυςκευαςία. Πλεσ οι ςυςκευαςίεσ των 

προϊόντων κα είναι επιλεγμζνεσ ζτςι ϊςτε, 

το ςφνολο του προϊόντοσ να μθν εκτίκεται 



ςε εξωγενοφσ παράγοντεσ και επθρεάηει αρνθτικά τθ ποιότθτά του και τθ 

διάρκεια ηωισ του. Ακόμα, όλεσ οι ςυςκευαςίεσ είναι ανακυκλϊςιμεσ, 

τονίηοντασ ζτςι το οικολογικό πνεφμα τθσ εταιρείασ.  

 

Εικόνα 5.5.α Οι ςυςκευαςίεσ των καλλυντικϊν τθσ BioBeautyCreta 

Επιπλζον, οι ςυςκευαςίεσ κα αναγράωουν τισ δραςτικζσ ουςίεσ, κακϊσ 

και τα ςυςτατικά που περιζχουν. Τζλοσ, οι ςυςκευαςίεσ τθσ BioBeauty Creta  κα 

απεικονίηουν το ςιμα τθσ Κριτθσ, κακϊσ και πλθροωορίεσ για τισ ιδιότθτεσ και 

τθν ιςτορία του κφριου αρωματικοφ ωαρμακευτικοφ ωυτοφ που περιζχουν.

 

Εικόνα 5.5.β Το ςιμα τθσ εταιρείασ BioBeautyCreta 

- Τιμι (Price) 

Οι τιμζσ κα διαμορωωκοφν ανάλογα με τισ ςυμωωνίεσ που κα γίνουν με 

τουσ ςυνεργάτεσ και κα είναι τζτοιεσ, ϊςτε να επιωζρουν τθν βιωςιμότθτα τθσ 

εταιρείασ.  

- Τοποκεςία (Place) 

Τα προϊόντα κα προωκοφνται ςε εξειδικευμζνα καταςτιματα ομορωιάσ, 

spa ,πολυτελι ξενοδοχεία και ςτα ωαρμακεία.  

 



- Ρροϊκθςθ (Promotion) 

Ο τρόποσ προϊκθςθσ των προϊόντων κα γίνει μζςω ειδικϊν επιδείξεων 

και ενθμερϊςεων ςτα επιλεγμζνα κανάλια. Ακόμα, μια καλι προϊκθςθ τθσ 

εταιρείασ είναι μζςω των γνωςτϊν περιοδικϊν ομορωιάσ που υπάρχουν ςτθ 

Γερμανία, όπωσ και ςε διεκνείσ εκκζςεισ που οργανϊνει θ χϊρα. Τζλοσ, ζνασ 

ςθμαντικόσ ςφμμαχοσ ςτο να γίνει γνωςτι θ εταιρεία είναι μζςω τθσ χριςθσ των 

social media. 

 

5.5.1 Extended Marketing  

Ρζρα από τα τζςςερα ςτοιχεία που αναωζρκθκαν παραπάνω, ζνα 

ολοκλθρωμζνοσ ςχεδιαςμόσ μίγματοσ μάρκετινγκ, πρζπει να υπολογίςει το 

ανκρϊπινο δυναμικό, τισ διαδικαςίεσ  τθσ εταιρείασ , όπωσ και τισ ωυςικζσ 

αποδείξεισ για όςον θ εταιρεία ιςχυρίηεται. (People, Process, Physical Evidence) 

-  Ανκρϊπινο δυναμικό (People) 

Λόγω τθσ ελλθνικισ οικονομικισ κρίςθσ είναι εφκολο μια επιχείρθςθ να 

βρει εργατικό προςωπικό. Ωςτόςο, οι εργαηόμενοι και ιδίωσ οι εργαηόμενοι με 

προςόντα δεν είναι εφκολα αναλϊςιμοι. Σφμωωνα με μία ζρευνα του 2007, το 

κόςτοσ αποχϊρθςθσ ενόσ επαγγελματία από τθν επιχείρθςθ κυμαίνεται από 

96.000 ζωσ 131.000 (Dr. Jack Fitzenz “Savvy Staffing: Tips & Techniques for 

Recruiting and Retaining a Stronger Workforce”). Θ εταιρεία κα εκπαιδεφει του 

υπαλλιλουσ τθσ, ανάλογα με τθ κζςθ που ζχει αναλάβει ο κακζνασ ςτθν 

εταιρεία, όπωσ επίςθσ κα επιδιϊκει να υπάρχει ζνα ευχάριςτο εργαςιακό 

περιβάλλον. Μια εταιρεία θ οποία αποτελείται από ζνα ικανοποιθμζνο 

προςωπικό, αποδίδει περιςςότερο και αωινει και ςτο καταναλωτι μια καλι 



εικόνα για τθν επιχείρθςθ (Θ αλυςίδα super market Σκλαβενίτθσ). 

- Διαδικαςίεσ (Process) 

Πλεσ οι διαδικαςίεσ ζχουν ςτόχο να δθμιουργιςουν και να διανζμουν 

αξία ςτο πελάτθ. Θ BioBeauty Creta ζχει κφριο μζλθμά τθσ τθν ικανοποίθςθ των 

πελατϊν τθσ.  

Θ εταιρεία κα προςπακιςει να δϊςει βαρφτθτα πζρα από τθ ποιότθτα 

των προϊόντων τθσ, αλλά και ςτθν εξυπθρζτθςθ πελατϊν, είτε είναι οι  ίδιοι οι 

καταναλωτζσ είτε οι εταιρείεσ – πελάτεσ τθσ BioBeauty Creta. Στόχοσ τθσ 

εταιρείασ είναι θ γριγορθ εξυπθρζτθςθ των πελατϊν τθσ, θ διακεςιμότθτα των 

προϊόντων τθσ  όταν οι πελάτεσ τα χρειάηονται και θ δυνατότθτα πίςτωςθσ 

ανάλογα με το ποςό, το πελάτθ και τθν οικονομικι κατάςταςθ τθσ εταιρείασ. Οι 

δφο πρϊτεσ διαδικαςίεσ κα επιτευχκοφν με τθ ςωςτι ανάλυςθ του εςωτερικοφ 

περιβάλλοντοσ τθσ εταιρείασ όπου μπορεί να πραγματοποιθκεί με τθ μζκοδο 

του αναςχεδιαςμοφ επιχειρθματικϊν διαδικαςιϊν (Business Progress Re- 

engineering - BPR).  

Τζλοσ, θ εταιρεία δεν ςταματά να ενδιαωζρεται για το πελάτθ τθ ςτιγμι 

τθσ αγοράσ, αλλά τον ενδιαωζρει και μετά τθν αγορά. Θ εταιρεία ςίγουρθ για τθ 

ποιότθτα των προϊόντων τθσ, κα δίνει τθ δυνατότθτα ςτουσ δυςαρεςτθμζνουσ 

πελάτεσ τθσ να επιςτρζψουν τα προϊόντα που δεν ικανοποίθςαν τισ προςδοκίεσ 

τουσ. 

- Φυςικζσ αποδείξεισ (Physical Evidence) 

Με τισ ωυςικζσ αποδείξεισ, θ εταιρεία μπορεί να πιςτοποιιςει ςτο πελάτθ 

για τθ ποιότθτα του προϊόντοσ που ζχει λάβει. Ωςτόςο, ωυςικι απόδειξθ μπορεί 

να είναι και το αποτζλεςμα ολόκλθρθσ τθσ εμπειρίασ χριςθσ του προϊόντοσ από 



το καταναλωτι. Τζλοσ, οι ωυςικζσ αποδείξεισ παρζχουν τισ διαβεβαιϊςεισ ότι 

μπορεί να καλφψει τισ προςδοκίεσ του καταναλωτι.  

Στόχοσ τθσ εταιρείασ είναι όλα τα προϊόντα τθσ να περάςουν από 

ελζγχουσ τόςο διεκνισ όςο και γερμανικοφσ ελζγχουσ, ζτςι ϊςτε να 

επιβεβαιϊνεται θ ποιότθτά τουσ. Στθ ςυςκευαςία κα αναγράωονται οι ζλεγχοι 

που ζχουν περάςει τα προϊόντα, θ χϊρα προζλευςθσ και το γεγονόσ ότι θ 

ςυςκευαςία είναι ανακυκλϊςιμθ. Τζλοσ, κα αναγράωονται και όλα τα ςτοιχεία 

που θ γερμανικι νομοκεςία ορίηει όπωσ: θ ονομαςία, το όνομα και θ διεφκυνςθ 

του παραγωγοφ, του ςυςκευαςτι ι του πωλθτι, τα ςυςτατικά του, ςε ωκίνουςα 

ςειρά επί τθσ ςυμμετοχισ τουσ ςτο βάροσ του προϊόντοσ, θ αναωορά των 

αλλεργιογόνων ουςιϊν (http://www.cvuas.de), οι ποςότθτεσ των ςυςτατικϊν, θ 

θμερομθνία λιξθσ και ο 13ψιωιοσ γραμμωτόσ κωδικόσ ΕΑΝ, ο οποίοσ 

εξαςωαλίηει τθ μοναδικότθτα του προϊόντοσ παγκοςμίωσ και διευκολφνει το 

ςφςτθμα παρακολοφκθςθσ πωλιςεων και αποκεμάτων. Ο κωδικόσ λαμβάνεται 

από τον παραγωγό, διακινθτι ι ειςαγωγζα του προϊόντοσ (για τθ γερμανικι 

αγορά αρμόδια είναι θ εταιρεία GS1). 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cvuas.de/pub/beitrag.asp?subid=0&Thema_ID=9&ID=878&lang=DE


   5.6    ΣΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

Οι παράγοντεσ που επθρεάηουν τθ τιμι ενόσ προϊόντοσ είναι πολλοί: 

 Θ μοναδικότθτα του προϊόντοσ  

 Το κόςτοσ καταςκευισ και διάκεςισ του 

 Θ φπαρξθ ι όχι υποκατάςτατων προϊόντων 

 Θ ςυνολικι ηιτθςθ για το προϊόν τθ ςυγκεκριμζνθ χρονικι περίοδο 

 Το όνομα τθσ εταιρείασ ςτθν αγορά 

 Θ εικόνα που ζχει ςχθματίςει ο καταναλωτισ για το προϊόν 

 Θ εικόνα που κζλει να δϊςει θ επιχείρθςθ για το προϊόν τθσ 

 Θ εποχικότθτα που ζχει το προϊόν 

 Οι ςτόχοι τθσ εταιρείασ για το μερίδιο αγοράσ 

 

Στθ περίπτωςθ τθσ εταιρείασ Bio Beauty  Creta θ τιμι των προϊόντων κα 

επθρεαςτεί κυρίωσ από τα εκλεκτά ςυςτατικά που περιζχει (επιλογι ωυτικοφ 

υλικοφ που ευδοκιμεί κυρίωσ ςτθ Κριτθ) και  θ ςυνολικι ηιτθςθ των γερμανϊν 

καταναλωτϊν για τα ςυγκεκριμζνα προϊόντα (θ οποία είναι αυξθμζνθ)  

Θ τιμολογιακι πολιτικι τθσ Bio Beauty  Creta κα διαωοροποιθκεί από 

αυτι του ανταγωνιςμοφ με τιμζσ ελαωρϊσ προσ τα κάτω ςε ςχζςθ με τα 

προϊόντα που είναι άμεςα ανταγωνιςτικά (δθλαδι τα 100% ωυςικά καλλυντικά). 

Θ γενικότερθ ςτρατθγικι τθσ εταιρείασ είναι να προωκεί τα προϊόντα τθσ με 10 – 

20 %  πιο χαμθλζσ τιμζσ ςε ςχζςθ εκείνων των ανταγωνιςτϊν. 

 

 

 



5.7   ΚΑΝΑΛΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗ 
 

Οι βαςικζσ αποωάςεισ για τα κανάλια διανομισ είναι δφο: 

- πωσ κα καλυωκεί θ αγορά 

- ποιο κα είναι το περικϊριο κζρδουσ για το κανάλι διανομισ 

Οι τφποι διανομϊν που υπάρχουν είναι: 

 Θ αποκλειςτικι διανομι, που χρθςιμοποιοφνται ζνα ι δφο ςθμεία 

πϊλθςθσ για να καλυωκεί θ αγορά και χρθςιμοποιείται για ακριβά προϊόντα 

που αγοράηονται από μικρζσ ομάδεσ ανκρϊπων. 

 Θ επιλεκτικι διανομι, που χρθςιμοποιεί ζνα ι δφο κανάλια 

διανομισ και θ οποία επιλζγεται από εταιρείεσ που επικυμοφν επαρκι 

κάλυψθ με καλό ζλεγχο τθσ διανομισ των προϊόντων τουσ, τα οποία δεν 

βρίςκονται πολλά χρόνια ςτθν αγορά. 

 Θ εντατικι διανομι, που χρθςιμοποιοφνται όλα τα κανάλια 

διανομισ, ςτα οποία μπορεί να βρίςκεται το προϊόν μιασ εταιρείασ. Σε αυτι 

τθ κατθγορία, το προϊόν ζρχεται κοντά ςε πολλοφσ καταναλωτζσ, αλλά είναι 

δφςκολο ο ζλεγχοσ του κάκε καναλιοφ. 

Τζλοσ, ζνασ κακοριςτικόσ παράγοντασ που κα διαδραματίςει ιδιαίτερο 

ρόλο ςτθν απόωαςθ τθσ εταιρείασ για τα κανάλια διανομισ είναι το περικϊριο 

κζρδουσ με το οποίο κα κινθκεί το κανάλι διανομισ. Το περικϊριο κζρδουσ 

εξαρτάται από το ίδιο το προϊόν, όπωσ επίςθσ και τθν αγορά, ποιοσ αποωαςίηει 

το κζρδοσ και πόςο κα είναι το περικϊριο αυτό. Σε μερικζσ περιπτϊςεισ το 

περικϊριο κζρδουσ κακορίηεται από το ίδιο το κανάλι διανομισ ενϊ ςε άλλεσ 

περιπτϊςεισ κακορίηεται από το παραγωγό του προϊόντοσ. 

Στθ παροφςα ωάςθ, εξαιτίασ του γεγονότοσ ότι θ εταιρεία κα παράγει 



προϊόντα υψθλισ ποιότθτασ με μοναδικζσ πρϊτεσ φλεσ, κα επιδιϊξει τθ κάλυψθ 

τθσ αγοράσ να γίνει με επιλεκτικι διανομι, αωοφ πρόκειται για καινοφργια 

εταιρεία και κυρίωσ για να μπορεί να ελζγχει τα κανάλια διανομισ, δθλαδι 

ωαρμακεία, ξενοδοχεία και κζντρα αιςκθτικισ 

5.7.1 Διανομι  

Θ διανομι προϊόντων μπορεί να γίνει είτε με άμεςθ είτε με ζμμεςθ 

διάκεςθ. Θ άμεςθ διάκεςθ αωορά τθ πϊλθςθ πρόςωπο με πρόςωπο και τθ 

ταχυδρομικι. Τα κετικά τθσ μεκόδου αυτισ είναι ότι υπάρχει άμεςθ επαωι με 

τουσ πελάτεσ και είναι εφκολοσ ο ζλεγχοσ εξυπθρζτθςθσ των πελατϊν. Ωςτόςο, 

ζχει αυξθμζνο κόςτοσ και δεν αωορά για μαηικζσ πωλιςεισ. Θ ζμμεςθ διάκεςθ 

αωορά μεςάηοντεσ. Αυτό ςθμαίνει πωσ υπάρχει ζτοιμο δίκτυο προϊκθςθσ 

προϊόντων, θ διανομι γίνεται εφκολα, το κόςτοσ μετακίνθςθσ είναι μικρό και 

ταυτόχρονα μεγάλθ αποτελεςματικότθτα. Από τθν άλλθ μεριά, ο βακμόσ 

ελζγχου εξυπθρζτθςθσ πελατϊν είναι μικρόσ, όπωσ και θ ϊκθςθ προϊόντων.  

Αυτι θ μζκοδοσ δεν ενδείκνυται για μάρκεσ οι οποίεσ δεν είναι γνωςτζσ ςτθν 

αγορά. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.8  ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΕ ΕΝΕΡΓΕΙΕ 
  

Οι προωκθτικζσ ενζργειεσ αωοροφν είτε το τελικό καταναλωτι είτε τα 

κανάλια διανομισ. Οι βαςικοί ςτόχοι των ενεργειϊν αυτϊν είναι : 

-  να πειςκεί ο καταναλωτισ και να ζρκει ςε επαωι με το προϊόν 

- ο καταναλωτισ να ξανά χρθςιμοποιιςει τα προϊόντα τθσ εταιρείασ, ϊςτε 

να γίνει ζνασ πιςτόσ αγοραςτισ. 

Οι εκπτϊςεισ, τα δϊρα, θ περιςςότερθ ποςότθτα με το ίδιο χρθματικό 

κόςτοσ, τα δείγματα και τα δϊρα των διαγωνιςμϊν είναι μερικοί από τουσ 

τρόπουσ προϊκθςθσ των προϊόντων.  

Ο τρόποσ προϊκθςθσ των προϊόντων κα γίνει μζςω ειδικϊν επιδείξεων 

και ενθμερϊςεων ςτα επιλεγμζνα κανάλια. Ακόμα, μια καλι προϊκθςθ τθσ 

εταιρείασ είναι μζςω των γνωςτϊν περιοδικϊν ομορωιάσ που υπάρχουν ςτθ 

Γερμανία, όπωσ και ςε διεκνείσ εκκζςεισ που οργανϊνει θ χϊρα. Ριο 

ςυγκεκριμζνα, θ εταιρεία κα ςυμμετζχει ςε εκκζςεισ όπωσ τθν BIOFACH  και τθ 

Διεκνι  Ζκκεςθ Bazaar Berlin. Στόχοσ τθσ εταιρείασ είναι να διαωθμίηεται και από 

τα γερμανικά περιοδικά όπωσ το Gharieni magazine für Kosmetik και να περάςει 

από τα τεςτ του γνωςτοφ γερμανικοφ περιοδικοφ Öko – Test, για να πειςτοφν οι 

αναγνϊςτεσ και μελλοντικοί καταναλωτζσ να χρθςιμοποιιςουν τα προϊόντα τθσ 

εταιρείασ.Τζλοσ, ζνασ ςθμαντικόσ ςφμμαχοσ ςτο να γίνει γνωςτι θ εταιρεία είναι 

μζςω τθσ χριςθσ των social media. 

 

 

 

 



5.9  MARKETING INFORMATION SYSTEM 

Το Marketing Information System (MIS) είναι θ όλθ δομι που παρζχει 

πλθροωόρθςθ ςτον υπεφκυνο marketing και αποτελεί ςυνδυαςμό ενόσ ςυνόλου 

πλθροωοριακϊν ςυςτθμάτων μζςα και ζξω από τθν εταιρεία. 

Σθμαντικό για τθν εταιρεία είναι θ χριςθ τθσ μεκόδου Business Progress 

Re- engineering (BPR). Θ εταιρεία δεν πρζπει να ζχει κάκετθ οργάνωςθ, αλλά κα 

πρζπει να χωρίηεται ςε τμιματα. Θ εταιρεία αναςυγκροτείται ςε διαδικαςίεσ 

που διζρχονται από όλα τα τμιματα και «βλζπουν» απευκείασ τουσ πελάτεσ για 

δθμιουργία αξίασ ςε αυτοφσ και κερδοωορία ςτθν επιχείρθςθ. Με αυτό το τρόπο 

θ εταιρεία μπορεί να: 

 Εντοπίςει τθ ςυνειςωορά των επιμζρουσ δραςτθριοτιτων ςτθ 

ςυνολικι αξία που δθμιουργείται για τουσ πελάτεσ 

 αναηθτά πόρουσ και ικανότθτεσ για κάκε μια λειτουργία ξεχωριςτά 

 εκτιμά δυνάμεισ και αδυναμίεσ ςτισ λειτουργίεσ   

Ρρζπει να τονιςτεί πωσ τίποτα δεν είναι δεδομζνο παρά μόνο οι ανάγκεσ 

των πελατϊν.  

Θ εταιρεία πρζπει να επιδιϊκει τθ ςυνεχι βελτίωςι τθσ κι αυτό κα το 

πετφχει με το να βάηει ςτόχουσ, να πράττει, να ελζγχει τα αποτελζςματα και να 

διορκϊνει τυχόν αςτοχίεσ – λάκθ. Για αυτι τθ διαδικαςία λοιπόν, είναι 

απαραίτθτθ θ εωαρμογι τθσ μεκόδου “feedback process” από τθν εταιρεία. Με 

τθ μζκοδο αυτι, γίνονται χριςεισ βαςικϊν δεικτϊν απόδοςθσ, ζτςι ϊςτε να 

μπορεί να είναι πιο εφκολο από το διαχειριςτι να βλζπει τισ διαδικαςίεσ που 

αποδίδουν περιςςότερα και τα τυχϊν ςωάλματα που πραγματοποιοφνται. 

 



ΚΕΥΑΛΑΙΟ 6  ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΗ – ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ  

Θ νζα επιχείρθςθ κα ζχει τθν επωνυμία BioBeauty Creta. Στόχοσ είναι θ 

BioBeauty Creta να είναι μια «ζξυπνα» κακετοποιθμζνθ επιχείρθςθ. Κα διακζτει 

βιολογικζσ καλλιζργειεσ και τον κατάλλθλο εξοπλιςμό όπωσ αποςτακτιριο, 

δίνοντασ τθσ τθ δυνατότθτα να παράγει ωαρμακευτικά και αρωματικά ωυτά,  

ενδθμικά ωυτά τθσ Κριτθσ, με ςτόχο τθ παραςκευι 100% ωυςικϊν καλλυντικϊν. 

Οι κοινζσ καλλυντικζσ κρζμεσ του εμπορίου περιζχουν 60-70% νερό με 

αποτζλεςμα για να ςυντθρθκοφν να απαιτοφνται χθμικά ςυντθρθτικά, τα οποία 

ςυχνά είναι αλλεργιογόνα ι καρκινογόνα. Αντίκετα, τα προϊόντα τθσ BioBeauty 

Creta κα παραςκευάηονται χωρίσ νερό «Water free Products”, με αποτζλεςμα να 

αποτελοφν ςυμπυκνωμζνα ιςχυρά προϊόντα τα οποία κα διαρκοφν 4 ωορζσ 

περιςςότερο από τισ κοινζσ κρζμεσ χωρίσ κανζνα χθμικό ςυντθρθτικό. Θ εταιρεία 

κα διακζτει προϊόντα για όλο το ςϊμα ανεξαρτιτωσ ωφλου και προϊόντα ειδικά 

για ακλθτζσ.  Εκτόσ από τισ κρζμεσ, κα διακζτει κεραπείεσ όπωσ για 

κρυολογιματα, δερματικά κ.ά.. Το ςθμαντικότερο είναι ότι θ επιχείρθςθ κα 

ςτοχεφςει να πιςτοποιθκεί από διάωορουσ διεκνείσ οργανιςμοφσ όπωσ θ ISO 

9001: 2008 για τθν παραγωγι καλλυντικϊν. Θ εταιρεία κα διακζτει προςωπικό 

ζμπειρο και καταρτιςμζνο πάνω ςτθ 

παραςκευι καλλυντικϊν. Τζλοσ, θ  Bio 

Beauty Creta κα ζχει εξαγωγικό χαρακτιρα, 

αωοφ τα προϊόντα τθσ κα διατίκεται ςτθ 

γερμανικι αγορά. 

 

 

 

 



6.1 ΣΟΠΟΘΕΙΑ 

Θ επιχείρθςθ κα ζχει ζδρα ςτο διμο των Αρχανϊν ςτο Νομό Θρακλείου 

ςτθ Κριτθ. Είναι μια ζκταςθ 70 ςυνεχόμενων καλλιεργιςιμων ςτρεμμάτων. Θ 

τροωοδότθςθ με νερό γίνεται από το δίκτυο φδρευςθσ του διμου Αρχανϊν 

κακϊσ επίςθσ υπάρχει και πθγάδι. Διακζτει θλεκτρικό ρεφμα και τθλεωωνικι 

γραμμι. Τα 4 ςτρζμματα κα χρθςιμοποιθκοφν για τισ κτθριακζσ εγκαταςτάςεισ 

τθσ εταιρείασ και τα υπόλοιπα ςτρζμματα (66) για τισ καλλιζργειεσ των πρϊτων 

υλϊν τθσ εταιρείασ. 

 

(Εικόνα 6.1 Τοπογραωικό ςχζδιο επιχείρθςθσ http://www.spiti24.gr/13485249-

agrotemaxio_gia_agora-Arxanon.html) 
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6.2 ΚΣΗΡΙΑΚΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ 

Θ δομι και θ οργάνωςθ των κτθριακϊν εγκαταςτάςεων είναι πολφ 

ςθμαντικι αωοφ ςυμβάλει ςτο λειτουργικό κόςτοσ τθσ μονάδασ, όπωσ επίςθσ 

μπορεί να ςυμβάλει και ςτθ ποιότθτα του τελικοφ προϊόντοσ. Οι απαιτοφμενοι 

χϊροι είναι: 

 Αποκικθ Ά: ο χϊροσ αυτόσ κα αποκθκεφει προςωρινά τισ πρϊτεσ φλεσ για τα 

ωυςικά καλλυντικά, όπωσ τα αρωματικά και ωαρμακευτικά ωυτά, το 

ελαιόλαδο  και το κερί. 

 Μθχανολογικόσ χϊροσ Α: ο χϊροσ αυτόσ κα ζχει τθ μθχανι άλεςθσ, το 

ξθραντιρα, τον εκχυλιςτιρα και τον αποςτακτιρα. Κα πρζπει να είναι δίπλα 

ςτθν αποκικθ Ά, ϊςτε να μειϊνεται ο χρόνοσ μετακίνθςθσ των πρϊτων 

υλϊν. 

 Αποςτακτιρασ με υδρατμοφσ 2.000 λίτρων 

 

Εικόνα 6.2.α Αποςτακτιρασ με υδρατμοφσ 

 

 Εκχυλιςτισ με υπερκρίςιµα υγρά (CO2 ): Ο εκχυλιςτισ μπορεί να υπάρχει 

ωσ ςτερεό, υγρό ι αζριο. Κάτω από ειδικζσ ςυνκικεσ μπορεί να 



ςχθματιςτεί υγρό CO2. Το υγρό CO2 ζχει παρόμοια πολικότθτα µε το 

εξάνιο και το πεντάνιο. Ο εκχυλιςτισ με υπερκρίςιµα υγρά (CO2) 

πλεονεκτεί ςε ςχζςθ με τα άλλα είδθ, αωοφ μπορεί εφκολα να 

διαχωριςτεί από οποιοδιποτε ςυςτατικό που ζχει εκχυλίςει (πολφ 

πτθτικό).  Το χρθςιμοποιθμζνο ωυτικό υλικό είναι επίςθσ ελεφκερο από 

υπολείμματα διαλυτϊν όπωσ τοξίνεσ, βαρζα μζταλλα ι υλικά 

υδρογονανκράκων. Είναι µθ τοξικό και δεν επιβαρφνει το περιβάλλον. 

Ακόμα, δεν είναι εφωλεκτο και είναι πολφ ωκθνό.  

(Ραράρτθμα 6.2 Λδιότθτεσ εκχυλιςτι με υπερκρίςιμα CO2)(Λωάννθσ Τςάκνθσ)  

 Μθχανολογικόσ χϊροσ  Β:  
 
 Καηάνια παραγωγισ καλλυντικϊν προϊόντων, με ςφςτθμα 

ομογενοποιιςθσ  
 
Εικόνα 6.2.β Καηάνια παραγωγισ καλλυντικϊν προϊόντων. 
 
 Μθχανι εμωιάλωςθσ 

 
Μθχάνθμα αυτόματθσ εμωιάλωςθσ, για υγρά και παχφρρευςτα υγρά (κρζμα, 

ςαμπουάν, λοςιόν, ηελζ). Ρροςαρμόηεται εφκολα ςτο γζμιςμα διαωορετικϊν 

μεγεκϊν με ευρφ ωάςμα πλιρωςθσ χωρθτικότθτασ 30 – 1000ml. Θ ταχφτθτα 

πλιρωςθσ κυμαίνεται ςε 30 – 50 ςυςκευαςίεσ το λεπτό, με ακρίβεια 0.3~0.5%. 



Επιπλζον, είναι εφκολο να κακαριςτεί, αωοφ θ δεξαμενι και ο κφλινδροσ είναι 

αποςυναρμολογοφμενοσ. Το μθχάνθμα μπορεί να εμωιαλϊςει βαρζλια, 

μπουκάλια και κουτιά. Τα υλικά ςυςκευαςίασ μπορεί να είναι από γυαλί, 

μζταλλο, πλαςτικό και ξφλο.  Ρρόγραμμα ελζγχου και οκόνθ αωισ (SIEMENS) και 

με πιςτοποιιςεισ: CE/ISO/GMP 

 Αποκικθ Β: Αποκθκευτικζσ δεξαμενζσ – δοχεία, ο χϊροσ αποκικευςθσ 

των τελικϊν προϊόντων, ζωσ ότου να διανεμθκοφν ςτουσ τελικοφσ 

προοριςμοφσ 

 Εργαςτιριο: ο χϊροσ που κα διεξάγεται ςυνεχισ ζρευνα για τθ βελτίωςθ 

των προϊόντων τθσ εταιρείασ 

 Κτιριο διοικθτικοφ προςωπικοφ 

 Ρυραςωάλεια  

 Θλεκτρογεννιτρια 

 Χϊροσ κομποςτοποίθςθσ. 

 

Εικόνα 6.2.γ Απεικόνιςθ εξωτερικισ και εςωτερικισ δομισ τθσ εταιρείασ  



6.3 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕ ΣΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ 

Θ εταιρεία ςκοπεφει να καλλιεργεί τα αρωματικά ωυτά που 

χρειάηεται για τθ παραςκευι κρεμϊν. Συγκεκριμζνα κα καλλιεργεί αλόθ, 

αςωόδελο, αχίλλεια, δεντρολίβανο, δίκταμο, κροφμπθ, μαλοτιρασ, 

μαντηουράνα και ωαςκόμθλο. Στο παράρτθμα 6.3 αναωζρονται αναλυτικά οι 

καλλιεργθτικζσ ωροντίδεσ, οι αποδόςεισ του κάκε ωυτοφ, θ χθμικι ςφςταςθ και 

θ δράςθ των αικζριων ελαίων του κάκε ωυτικοφ υλικοφ. (Ραράρτθμα 6.3.1 

οργανόγραμμα των καλλιεργειϊν) 

 

6.4 ΤΝΣΑΓΕ ΚΡΕΜΩΝ ΣΗ BIO BEAUTY CRETA 

Θ πλειοψθωία των ςυνταγϊν που υπάρχουν ςιμερα για τθ δθμιουργία 

κρεμϊν (προςϊπου, ςϊματοσ, χεριϊν κλπ), βαςίηονται ςτον ζλλθνα γιατρό 

Γαλθνό (150 μ.Χ).  

Μια καλλυντικι κρζμα περιζχει τρία βαςικά ςυςτατικά: τα λάδια, το νερό 

και το γαλακτοματοποιθτι. Ο γαλακτοματοποιθτισ είναι απαραίτθτοσ ςτθ 

δθμιουργία μιασ καλλυντικισ κρζμασ, γιατί ςε μια ςυγκεκριμζνθ κερμοκραςία 

αναμιγνφονται και ομογενοποιοφνται πλιρωσ τα λάδια με το νερό. 

Οι αρχζσ κάκε κρζμασ αναωζρονται παρακάτω: 

1)  Θ βάςθ των ελαίων 

Μπορεί να χρθςιμοποιθκεί οποιοδιποτε λάδι από βότανο, 

avocado & Coconut oil, shea & cocoa butter, jojoba, ωοινικζλαιο, καςτορζλαιο, 

αμυγδαλζλαιο, ελαιόλαδο ζξτρα  παρκζνο, ςιτζλαιο, βερυκοκζλαιο, θλιζλαιο, 

ςιςαμζλαιο κλπ.  

 



2)  Θ υδατικι βάςθ 

Χρθςιμοποιείται αποςταγμζνο νερό ι δυνατό ζγχυμα από κάποιο βότανο 

τθσ αρεςκείασ. 

3)     Γαλακτοματοποιθτισ 

Ο πιο ωυςικόσ γαλακτοματοποιθτισ είναι το κερί μζλιςςασ. Άλλοι 

γαλακτοματοποιθτζσ που χρθςιμοποιοφνται είναι: emulsifying wax, ςτεατικό 

οξφ, λεκικίνθ, λανολίνθ κλπ.  

4)     Ρρόςκετα 

1-2 ςταγόνεσ ωυςικι βιταμίνθ Ε και ςταγόνεσ αικζρια ζλαια. Τα αικζρια 

ζλαια χρθςιμοποιοφνται, άλλα για το άρωμά τουσ κι άλλα για τισ ιδιότθτζσ τουσ 

ωσ ςυντθρθτικά. 

Θ εταιρία κα κάνει χριςθ ελλθνικοφ ελαιολάδου, ϊςτε να ενιςχφεται θ 

τοπικι οικονομία και ταυτόχρονα να ενιςχφονται οι παραγόμενεσ κρζμεσ τθσ 

εταιρίασ με τα κρεπτικά ςυςτατικά που περιζχει το ελλθνικό ελαιόλαδο. Ακόμα, 

με τθν άρνθςθ χριςθσ ειςαγόμενων ελαίων όπωσ coconut oil, shea & cocoa 

butter, jojoba κλπ, θ εταιρεία ςυμβάλει ςτθ προςταςία του περιβάλλοντοσ. 

Μεγάλεσ εκτάςεισ δαςϊν ζχουν υποςτεί αποψίλωςθ για καλλιζργεια ωοίνικα, 

ϊςτε να παραχκεί το ειςαγόμενο ωοινικζλαιο. 

Ωσ υδάτινθ ωάςθ θ Bio Beauty Creta κα χρθςιμοποιεί ζγχυμα από βότανα 

ι χυμόσ/gel αλόθσ κι όχι νερό, με αποτζλεςμα οι παραγόμενεσ κρζμεσ κα 

περιζχουν περιςςότερα κρεπτικά ςυςτατικά για τθν επιδερμίδα και δυνατότερο 

άρωμα. 

Επιπλζον, θ εταιρία πρόκειται να παράγει αγνά ωυςικά καλλυντικά, γι’ 



αυτό το λόγο κα χρθςιμοποιεί κερί μζλιςςασ για γαλακτοματοποιθτι. 

Τζλοσ, ςτισ παραγόμενεσ κρζμεσ τθσ εταιρίασ κα προςκζτονται ςταγόνεσ 

από αικζρια ζλαια για άρωμα, αλλά και ωσ ωυςικά ςυντθρθτικά (πχ ωαςκόμθλο, 

δεντρολίβανο κ.ά). 

Οι ωυςικζσ κρζμεσ δεν διαρκοφν πολφ. Υπό κανονικζσ ςυνκικεσ, κρζμεσ 

που είναι 100% ωυςικζσ και το περιςςότερο μζροσ τουσ είναι από ωυτικζσ 

πρϊτεσ φλεσ, ζχουν μικρι ςχετικά διάρκεια ηωισ. Θ διάρκεια ηωισ των κρεμϊν 

αυτϊν ςε κερμοκραςία δωματίου (20 – 22 o C) είναι 5 μινεσ. Ωςτόςο, οι κρζμεσ 

που κα παράγει θ Bio Beauty Creta ζχουν ελάχιςτο νερό με αποτζλεςμα να είναι 

πιο δραςτικά τα ςτοιχεία τθσ κρζμασ, αλλά ταυτόχρονα να ζχουν μεγαλφτερθ 

διάρκεια ηωισ που ξεπερνάει τον ζνα χρόνο. Για τθ καλφτερθ ςυντιρθςθ των 

κρεμϊν, ζχουν επιλεχκεί ςυςκευαςίεσ που να μθν εκκζτουν ολόκλθρο το προϊόν 

ςτον ατμοςωαιρικό αζρα, αλλά οφτε με τα χζρια του καταναλωτι, που μπορεί να 

είναι αιτία για τθ μείωςθ τθσ διάρκειασ παραγωγισ των κρεμϊν (υγραςία, 

μικρόβια κ.ά). Στο παράρτθμα 6.4.1 καταγράωονται οι ςυνταγζσ, όπου κα 

αποτελοφν τθ βάςθ για τθ παραςκευι των προϊόντων τθσ εταιρεία Bio Beauty 

Creta, όπωσ και οι υπολογιςμοί που αποδεικνφουν ότι τα προϊόντα τθσ εταιρείασ 

κα είναι ωυςικά και βιολογικά. Ακόμα, ςτο παράρτθμα 6.4.2 παρουςιάηονται 

αναλυτικά οι ποςότθτεσ των ωυτικϊν υλικϊν που κα χρθςιμοποιείται από το 

κάκε είδοσ κρζμασ. Τζλοσ, ςτο παράρτθμα 6.4.3 παρουςιάηονται τα περαιτζρω 

υλικά τα οποία κα ςυμμετζχουν ςτθ δθμιουργία των κρεμϊν. 

 

 

 



6.5 ΔΙΟΙΚΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ 

Θ BioBeautyCreta κα λειτουργεί δίνοντασ βαρφτθτα ςτουσ εξισ άξονεσ: 

 Θ εταιρεία κα είναι ςυνεχϊσ ενιμερθ για τισ επιςτθμονικζσ και τεχνολογικζσ 

εξελίξεισ τθσ ςφγχρονθσ Κοςμετολογίασ. 

 Σχεδιαςμόσ και παραγωγι προϊόντων ομορωιάσ και ατομικισ ωροντίδασ με 

όςο το δυνατόν πλθρζςτερθ επιςτθμονικι κάλυψθ και τεκμθρίωςθ τθσ 

αςωάλειασ του καταναλωτι και τθσ αποτελεςματικότθτασ των προϊόντων. 

 Εξατομικευμζνεσ ςυμβουλευτικζσ υπθρεςίεσ προσ τουσ πελάτεσ μασ και 

ςτακερι υποςτιριξθ ςε όλα τα ςτάδια τθσ ςυνεργαςίασ. 

Τα τμιματα που κα αποτελοφν τθν εταιρεία είναι:  

 Ζρευνα & Ανάπτυξθ,  

 Ραραγωγι,  

 Ζλεγχοσ Ροιότθτασ,  

 Marketing & 

 Ρωλιςεισ 

 

 

 

 

 

 

 



6.6 ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ  ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ  

Σφμωωνα με το κ. Αναςτόπουλο (προϊςτάμενο του τμιματοσ καπνοφ και 

αρωματικϊν ωαρμακευτικϊν ωυτϊν του ΥΡ.Α.Α.Τ. Ρρακτικά οι ειςερχόμενοι ςε 

μια ωυτεία Α.Φ.Φ. πρζπει να καλλιεργοφν από 2-3 ετιςια ωυτικά είδθ και 4-5 

πολυετι ωυτικά είδθ και ςε εκτάςεισ των 3-4 ςτρεμμάτων το κάκε είδοσ. 

Δεδομζνου αυτοφ, θ εταιρεία Bio Beauty Creta κα ωυτζψει από ετιςια ωυτά: 

κροφμπθ και από πολυετι ωυτά: αλόθ, αςωόδελοσ, αχίλλεια, δεντρολίβανο, 

δίκταμοσ, μαλοτιρασ, μαντηουράνα και ωαςκόμθλο. 

Ρίνακασ 6.6.α Απεικόνιςθ των ωυτϊν που κα καλλιεργιςει θ εταιρεία, των 

καλλιεργθτικϊν ωροντίδων και οι αποδόςεισ του κάκε ωυτοφ. 

Φυτό Φφτευςθ Απόςταςθ Φυτά/ 
ςτρζμμα 

Συγκομιδ
ι 

Απόδοςθ 
Kg/ςτρζμ
μα 

Αλόθ Μάρτιοσ - 
Οκτϊβριο 

75 cm 
μεταξφ των 
ωυτϊν 

940 Πλο το 
χρόνο 

Νωπό:  
7.000 – 
12.000 

Αχίλλεια  Άνοιξθ ι 
νωρίσ το 
Φκινόπωρο 

70-80 cm 
(μεταξφ 
γραμμϊν)*3
0-40 cm (επί 
γραμμισ) 

3.100-
4.700  

Μάιο - 
Οκτϊβριο 

Νωπό: 
1.200 
Ξθρό:400 
Αικζριο 
ζλαιο: 1,7 

Αςωόδελοσ Πλο το χρόνο 50 – 60cm 
(μεταξφ 
γραμμϊν)* 
30 – 40 cm 
(επί 
γραμμισ) 

3.500-
4.500 

Φεβρουά
ριο - 
Μάρτιο 

Νωπό: 
560 
 

Δεντρολίβανο Φεβρουάριο  
- Μάρτιο (ι 
Οκτϊβριο – 
Νοζμβριο) 

100cm 
(μεταξφ 
γραμμϊν)* 
60 – 80 cm 
(επί 
γραμμισ) 

1.600 – 
3.300 

Μάιοσ – 
Λοφλιοσ 

Νωπό:  
1.500 – 
2.000  
Ξθρό:  
525 – 700 
Αικζριο 
ζλαιο: 



 3,2 – 4,2 
Δίκταμοσ Φκινόπωρο - 

Άνοιξθ 
50 – 60cm 
(μεταξφ 
γραμμϊν)* 
30 – 40 cm 
(επί 
γραμμισ) 

8.000 Μάιο – 
Οκτϊβριο 
(ΔΡ = 4 – 
5 ζτθ) 
 

Νωπό:  
400 –600, 
Ξθρό: 
160 – 240 
Αικζριο 
ζλαιο: 
1,8 – 3  

Κροφμπθ Φκινόπωρο ι 
Άνοιξθ 

20 cm 
μεταξφ 
ωυτϊν 
 

4.000 Μάιο Νωπό: 
1.700 
Αικζριου 
ελαίου:  
60 – 130 

Μαλοτιρασ 
(Σιδερίτθσ) 

Φκινόπωρο 70 – 100 cm 
(μεταξφ 
γραμμϊν)* 
50 – 60 cm 
(επί 
γραμμισ) 

2.000- 
2.500 

Λοφνιο- 
Αφγουςτο 
( ΔΡ= 10 -
12 ζτθ) 

Ξθρό:150 
Αικζριο 
ζλαιο:1,5 

Μαντηουράνα Οκτϊβριο ι 
ςε περιοχζσ 
με μεγάλο 
υψόμετρο 
Μάρτιο 

50 – 60cm 
(μεταξφ 
γραμμϊν)* 
20 cm (επί 
γραμμισ) 

8.000 – 
10.000 

τζλθ 
Λοφνιου-
Αφγουςτο 

Νωπό: 
400-500, 
Ξθρό: 
160-250 
Αικζριο 
ζλαιο:  
0,8 - 10 
 
 

Φαςκόμθλο Φκινόπωρο- 
Άνοιξθ 

70 – 80cm 
(μεταξφ 
γραμμϊν)* 
40 – 50 cm 
(επί 
γραμμισ) 

2.200 Για λάδι 
→ Μάιο, 
Σεπτζμβρ
ιο 
Για ξθρά 
δρογμι  
→ πριν 
τθν 
άνκθςθ  
(ΔΡ = 
10ζτθ)  

Νωπό:  
1.500-
2.500 
Ξθρό: 
430 – 720 
Αικζριο 
ζλαιο:  
4,5 – 7,5 

 

 

 



Σ’ όλεσ τισ καλλιζργειεσ κα πραγματοποιείται βακφ όργωμα πριν τθ 

τοποκζτθςθ του ςπόρου ςτο χωράωι, χωνεμζνθ κοπριά για λίπαςμα, 

ξεβοτάνιαςμα για τα ηιηάνια και όπου απαιτείται πότιςμα τουσ καλοκαιρινοφσ 

μινεσ. Γενικά τα αρωματικά ωυτά δεν ζχουν ιδιαίτερεσ απαιτιςεισ ςε νερό και 

μποροφν να κεωρθκοφν και ξερικζσ καλλιζργειεσ. 

(Ρθγι:http://www.gaiapedia.gr και Γεωτεχνικό Επιμελθτιριο Ελλάδοσ 

(ΓΕΩΤ.Ε.Ε.)) 

Από τισ καλλιζργειεσ τθσ BioBeautyCretaκα παράγει 4 διαωορετικά είδθ 

κρεμϊν και 1 είδοσ lotion. Τα είδθ και οι ποςότθτεσ των παραγόμενων κρεμϊν 

και lotion παρουςιάηονται ςτο πίνακα 6.6.β. Επιπλζον, τα πλεονάςματα των 

καλλιεργειϊν δθλαδι θ επιπρόςκετθ ποςότθτα ξθράσ δρογμισ των ωυτϊν και 

των αικζριων ελαίων, κα πωλείται για αωεψιματα και άλλεσ κεραπείεσ (π.χ. 

αρωματοκεραπείεσ).  

(Θ ξιρανςθ μειϊνει τθν ποςότθτα του ελαίου ςε κάκε ωυτό, αλλά μπορεί 

να αυξιςει ςθμαντικά τθν απόδοςθ ςασ ανά παρτίδα γιατί κα είςτε ςε κζςθ 

να βάλετε περιςςότερο υλικό ςε κάκε παρτίδα. Τα ωυτά δεν πρζπει να υποςτοφν 

υπερβολικι ξιρανςθ, και πρζπει να αποτραπεί θ φγρανςι τουσ πριν από τθν 

απόςταξθ. Θ απόςταξθ πρζπει να λάβει μζροσ το ςυντομότερο δυνατό μετά τθν 

ξιρανςθ.) 

Στθ καλλιεργοφμενθ ζκταςθ τθσ εταιρείασ ζχουν καλλιεργθκεί και 

μελιςςοκομικά ωυτά λόγου χάρθ ο αςωόδελοσ, ο οποίοσ ενιςχφει πάρα πολφ τθν 

απόδοςθ των μελιςςϊν. Αυτό είναι πλεονζκτθμα που θ εταιρεία κα 

χρθςιμοποιιςει για να πετφχει καλφτερο διακανονιςμό με το μελιςςοκόμο με 

τον οποίο κα ςυνεργαςτεί, για τθ παραλαβι του κεριοφ.  

 



Ρίνακασ 6.6.β Τα είδθ και οι ποςότθτεσ των παραγόμενων καλλυντικϊν τθσ 
εταιρείασ Bio Beauty Creta ςε ποςότθτεσ των 100 ml. 
 

Είδοσ Κρζμασ Τεμάχια 

αγάδεσ - Κυτταρίτιδα 10.200 
Τονωτικι, Ενυδατικι - Ακμι 10.200 
Μϊλωπεσ – Αναδόμθςθ δζρματοσ – Μυϊκοί πόνοι 10.200 
Τριχόπτωςθ 10.200 
Είδοσ lotion Τονωτικι  
Αχίλλεια 33.750 
Δεντρολίβανο 21.875 
Δίκταμο 6.250 
Μαλοτιρα 10.838 
Μαντηουράνασ 3.125 
Φαςκόμθλου 16.213 

 
 

Στο παράρτθμα 6.6 υπολογίηεται ο αρικμόσ των απαιτοφμενων 

ςτρεμμάτων για τθ παραγωγι του ςυγκεκριμζνου ποςοτιτων κρεμϊν, ο αρικμόσ 

των ςτρεμμάτων που κα καλλιεργεί θ εταιρεία, οι αποδόςεισ τουσ όπωσ επίςθσ 

και τα πλεονάςματα του κάκε υλικοφ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΚΕΥΑΛΑΙΟ 7  ΦΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ 

Σ’ αυτό το μζροσ τθσ μελζτθσ εξετάηονται τα κριτιρια αξιολόγθςθσ 

επενδφςεων, με ςτόχο να εκτιμθκεί θ βιωςιμότθτα και το κζρδοσ τθσ 

επιχείρθςθσ που ζχει περιγραωεί. 

Οι τιμζσ και οι οικονομικοί ςυντελεςτζσ που χρθςιμοποιοφνται, είναι εκείνοι 

που επικρατοφν ςτθν Ελλθνικοί αγορά και που προζρχονται από εμπορικζσ 

προςωορζσ για τον εξοπλιςμό, τισ αντικειμενικζσ αξίεσ των ακινιτων ςτθν Κριτθ, 

όπου ςχεδιάςτθκε να λάβει χϊρα θ επιχείρθςθ. 

Το επενδυτικό κεωάλαιο τθσ ςυγκεκριμζνθσ επιχείρθςθσ αποτελείται από το 

κόςτοσ ίδρυςθσ και λειτουργίασ τθσ εταιρείασ και ςυγκεκριμζνα από: 

- Το κόςτοσ τθσ αγοράσ το οικοπζδου  

- Το κόςτοσ εγκατάςταςθσ τθσ επιχείρθςθσ  

- Το κόςτοσ αγοράσ του εξοπλιςμοφ για τθ παραςκευι των κρεμϊν  

- Το κόςτοσ για τθν επίπλωςθ και τον εξοπλιςμό των γραωείων  

 

 

 

 

 

 

 

 



7.1 ΚΟΣΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΣΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΗ  

Το κόςτοσ τθσ εγκατάςταςθσ τθσ Bio Beauty Creta αποτελείται από:  

 το κόςτοσ αγοράσ του οικοπζδου, 

 το κόςτοσ πάγιου κεωαλαίου , που είναι το άκροιςμα του κόςτουσ 

εγκατάςταςθσ του κτιρίου και του ςυνόλου του μθχανολογικοφ 

εξοπλιςμοφ, 

 το κόςτοσ αγοράσ και εγκατάςταςθσ των αρωματικϊν και 

ωαρμακευτικϊν ωυτϊν 

 απρόβλεπτα ζξοδα ςε ποςοςτό 2% επί του ςυνολικοφ ποςοφ 

εγκατάςταςθσ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ρίνακασ 7.1 Κόςτοσ εγκατάςταςθ τθσ επιχείρθςθσ 

ΚΟΣΤΟΛ ΡΟΣΟ 

Αγοράσ Οικοπζδου 800.000 € 

Ράγιο Κεωάλαιο  

- κόςτοσ κτθριακισ εγκατάςταςθσ (3,5 ςτρ) 

         - χωματουργικζσ εργαςίεσ 

         - κόςτοσ οπλιςμζνου ςκυροδζματοσ 

         - κόςτοσ μεταλλικοφ κτιρίου 

         - κόςτοσ κουωωμάτων  

- κόςτοσ μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ 

- κόςτοσ εξοπλιςμοφ γραωείου 

 
 

546.058,06 € 
 

                    35.573,76 € 
                  222.336,00 € 
 
                  272.731,80 € 

15.416,5 € 
                                    490.452,00 € 

 
                                    4.520,00 € 

Κόςτοσ πυραςωάλειασ 13.000,00 € 

Αγορά πολλαπλαςιαςτικοφ υλικοφ  

Εγκατάςταςθ  Α.Φ.Φ. 

113.800,00 € 
 

11.085,00 € 

Αναλφςεισ εδαωϊν 2.000,00 € 

Ριςτοποιιςεισ βιολογικισ καλλιζργειασ 1.500,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ 1.982.415,06 € 

Απρόβλεπτα ζξοδα 2% του ςυνόλου 39.648,30 € 

ΣΥΝΟΛΛΚΟ ΡΟΣΟ 2.022.063,36 € 

        



7.2 ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ ΣΗ ΕΠΕΝΔΤΗ  

Θ χρθματοδότθςθ τθσ επιχείρθςθσ κα γίνει με δανειςμό από τθν τράπεηα και 

με επιχοριγθςθ του δθμοςίου με το μζτρο  4.2.1, που αωορά τθ μεταποίθςθ 

αρωματικϊν και ωαρμακευτικϊν ωυτϊν. (Ραράρτθμα 7.2.1) 

Ρίνακασ 7.2.α  πθγζσ χρθματοδότθςθσ για τθν δθμιουργία τθσ 

BioBeautyCreta 

Ρθγζσ 
χρθματοδότθςθσ 

ποςοςτό Ροςό ςε ευρϊ 

Τραπεηικό δάνειο 74,35% 1.503.404,109 € 

Επιχοριγθςθ 
δθμοςίου 

25.65% 518.659,2521 € 

Σφνολο 100% 2.022.063,36 € 

 

Μετά τθν επιχοριγθςθ απομζνουν 1.503.404,109 € για να ςυμπλθρωκεί 

το ςυνολικό ποςό. Το ποςό που υπολείπεται κα καλυωκεί με δανειςμό από τθν 

τράπεηα. (Ραράρτθμα 7.2.2 Ραγκριτια ςυνεταιριςτικι τράπεηα) Θ δόςθ του 

δανείου ωτάνει ςε φψοσ  28.371,28 €. Θ αποπλθρωμι κα γίνει εντόσ μιασ 

πενταετίασ με ςτακερό επιτόκιο 5%. 

 

 

 

 

 

 

 



 

7.3 ΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΚΑΘΑΡΗ ΕΣΗΙΑ ΣΑΜΕΙΑΚΗ ΡΟΗ  

7.3.1 Τπολογιςμόσ των ετήςιων εςόδων τησ επιχείρηςησ 

Τα ζςοδα τθσ επιχείρθςθσ προζρχονται από τθν ίδια τθν μονάδα. 

Συγκεκριμζνα, ζςοδα προζρχονται  από τθν πϊλθςθ βιολογικϊν κρεμϊν, lotion 

και ωυτικά εκχυλίςματα, τα οποία κα εξάγονται ςτθ Γερμανία.  30 € τα 50 ml τισ 

κρζμεσ, 8 € τα 150 ml τισ lotion, 8 € τα 100 ml εκχυλίςματα βοτάνων, 8€ τα 100 

ml gel αλόθσ αωινοντασ κζρδοσ ςτο μεταπωλθτι 20% και άνω.  

Συνεπϊσ τα ζςοδα τθσ εταιρείασ ωαίνονται ςτο πίνακα 7.3.1 

Ρίνακασ 7.3.1  Τα οικονομικά ζςοδα τθσ εταιρείασ. 

Ρροϊόν Ροςότθτα  

(ml) 

Κόςτοσ €/ml Σφνολο 

(100%) 

1θ ΧΟΝΛΑ 50% 

ΡΟΣΟΤΘΤΑ ΜΕ 

ΖΚΡΤΩΣΘ 20%  

2Θ ΧΟΝΛΑ 20% 

ΡΟΣΟΤΘΤΑ ΜΕ 

ΖΚΡΤΩΣΘ 20% 

Κρζμεσ 4.080.000 0,6 2.448.000 € 1.224.000 + 

979.200 = 

2.203.200 € 

1.958.400 + 

391.680= 

2.350.080 € 

Lotion 9.205.000 0,05 460.250 € 230.125 + 

184.100 = 

414.225 € 

368.200 + 73.640 

= 441.840 € 

Gel αλόθσ 845.375 0,08 67.630 € 33.815 + 27.052 = 

60.867 € 

54.104 + 10.820 = 

64.924 € 

Εκχυλίςματα 

βοτάνων  

208.160 0,08 16.652,8 € 8.326,4 +6.661,12 

= 14.987,52 € 

13.322,24 

+2.664,448 = 

15.986,688 € 

Σφνολο 14.338.535 - 2.992.532,8 € 2.693.279,52 € 2.872.830,688 € 



7.3.2 Τπολογιςμόσ των ετήςιων εξόδων τησ BioBeautyCreta 

7.3.2i Τπολογιςμόσ μεταβλητών δαπανών 

Στισ μεταβλθτζσ δαπάνεσ περιζχονται: 1) τα ετιςια κόςτθ των 

καλλιεργειϊν, 2) μιςκοί προςωπικοφ, 3) βοθκθτικά υλικά, 4) απρόβλεπτα ζξοδα 

 

Ετιςια κόςτθ των καλλιεργειϊν 

Τα ετιςια κόςτθ των καλλιεργειϊν  ωτάνουν τα 33.255,5 €. Αναλυτικά, οι 

υπολογιςμοί καταγράωονται ςτο Ραράρτθμα 12.4.2i. 

 

Μιςκοί προςωπικοφ  

   Το ανκρϊπινο δυναμικό τθσ εταιρείασ αποτελείται από τον υπεφκυνο 

παραγωγισ – χειριςμοφ μθχανθμάτων, τον βοθκό χειριςμοφ μθχανθμάτων, δφο 

βοθκοφσ μεταωοράσ του ωυτικοφ υλικοφ και ζτοιμων προϊόντων ςτισ ςωςτζσ 

κζςεισ, ζνασ υπεφκυνοσ marketing, ζνα δικθγόρο, ζναν λογιςτι  και δφο μόνιμοι 

εργάτεσ για τα χωράωια και 8 εποχιακοί εργάτεσ. Κατά ςυνζπεια, υπάρχουν 8 

άτομα πλιρθσ απαςχόλθςθσ, 1 άτομα (νομικόσ ςφμβουλοσ) με ποςοςτό 

απαςχόλθςθσ 10% (192 ϊρεσ/ζτοσ= 24 θμερομίςκια) και 2 άτομα (εποχιακοί 

εργάτεσ) για τετράμθνθ εργαςία το ζτοσ. Συνεπϊσ, το κόςτοσ για τουσ μιςκοφσ 

του προςωπικοφ είναι:  

1 ειδικευμζνοσ χειριςτισ μθχανθμάτων  * 1.500 € μθνιαία * 14 μινεσ = 

21.000 € 

1 βοθκόσ χειριςτισ μθχανθμάτων  * 1.300 € μθνιαία  * 14 μινεσ  = 18.200 € 

1 υπεφκυνοσ marketing * 1.200 € μθνιαία * 14 μινεσ = 16.800 € 



1 λογιςτισ * 1.200 € μθνιαία * 14 μινεσ = 16.800 € 

4 εργάτεσ * 1.000 € μθνιαία * 14 μινεσ = 56.000 € 

2 εργάτεσ * 30 € / μζρα * 120 μζρεσ = 7.200 € 

1 νομικόσ ςφμβουλοσ * 24 θμερομίςκια * 30 € = 720 € 

Συνολικά 136.720 € είναι τα ζξοδα για τουσ μιςκοφσ του προςωπικοφ το 

χρόνο. 

 

Βοθκθτικά υλικά  

Τα κόςτθ επιπρόςκετων υλικϊν καλλυντικϊν /  ζτοσ:  

- Αναλφςεισ παραγόμενου υλικοφ: 3.000 € 

- Κόςτοσ αγοράσ γλυκερίνθσ (0,697€/lt): 153,61 € 

- Κόςτοσ αγοράσ ωυςικισ λανολίνθσ (5,7€/lt): 174,42 € 

- Κόςτοσ αγοράσ ακετυλικισ αλκοόλθσ (2,17€/lt): 1.156,46 € 

- Κόςτοσ αγοράσ Βενηυλκισ αλκοόλθσ (1,68€/lt): 184,95 € 

- Κόςτοσ αγοράσ Potassium Sorbate (5,16€/lt): 161,24 € 

- Κόςτοσ αγοράσ βιολογικοφ κεριοφ μζλιςςασ (6,72€/lt): 760,84 € 

- Κόςτοσ αγοράσ λαδιοφ (3,2€/lt): 767 € 

- Κόςτοσ αγοράσ Triethanol Amine ( 2,98 €/l): 60,79 € 

- Κόςτοσ αγοράσ βιολογικοφ αικζριου ελαίου: 20.419,7 € 

- Κόςτοσ αγοράσ ςυςκευαςίασ 0,35 € * 153.500 = 53.725 € 

 (81.600 ςυςκευαςίεσ των 30 ml για τισ κρζμεσ, 61.366 ςυςκευαςίεσ των 150 

ml για τθ  lotion, 2.081 ςυςκευαςίεσ των 100 ml για τα εκχυλίςματα βοτάνων 

και 8.453 ςυςκευαςίεσ των 100  ml για το gel αλόθσ. Το 0,35 € είναι μια 

ενδεικτικι μζςθ τιμι για τα μζςο αρικμό όλων των ςυςκευαςιϊν.) 



Συνολικά 80.564,01 € ωτάνουν τα ζξοδα για τα επιπρόςκετα υλικά. 

Συνεπϊσ, τα ςυνολικά ζξοδα τθσ Bio Beauty Creta για ετιςια ζξοδα 

καλλιεργειϊν, τισ πλθρωμζσ του προςωπικοφ και τα βοθκθτικά υλικά το χρόνο 

είναι  250.539,51 €. Επίςθσ, προβλζπεται και 1% των μεταβλθτϊν δαπανϊν για 

απρόβλεπτα ζξοδα (2.505,4 €). Άρα, το ποςό των μεταβλθτϊν δαπανϊν ωτάνει 

253.044,9 €. 

 

7.3.2ii Τπολογιςμόσ ςταθερών δαπανών 

Ζξοδα κζρμανςθσ και ΔΕΘ ωτάνουν 56.600 €. Θ αςωάλιςθ των κτθριακϊν 

εγκαταςτάςεων είναι 10.328 €. Λοιπά ζξοδα όπωσ τθλζωωνα, ζντυπα, 

ςυνδρομζσ κ.λ.π το ζτοσ είναι 11.000 €. Τα μεταωορικά ζξοδα 1.650 €  Ζτςι, οι 

ςυνολικζσ ςτακερζσ δαπάνεσ είναι 79.578 €. (Ραράρτθμα 7.3.2 ετιςια ζξοδα 

επιχείρθςθσ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.4  ΑΠΟΒΕΕΙ 

Οι αποςβζςεισ τθσ μονάδασ υπολογίηονται ςτο παρακάτω πίνακα. 

Ρίνακασ 7.4 Δεδομζνα αποςβζςεων τθσ μονάδασ  

ΚΑΤΘΓΟΛΑ 

ΔΑΡΑΝΩΝ 

Αξία Απόςβεςθσ Ρερίοδοσ 

Απόςβεςθσ 

Ετιςια Απόςβεςθ 

Κτιρια 546.058,06€ 25 21.842,32 € 

Μθχανολογικόσ 

εξοπλιςμόσ 

  490.452 €  25 19.618,08 € 

ΣΥΝΟΛΟ - - 41.460,4 € 

 

 Συνεπϊσ, οι αποςβζςεισ για 25 χρόνια είναι 41.460,4 € για κάκε ζτοσ. Από το 

εικοςτό πζμπτο ζτοσ και πζρα, ξανά αγοράηεται όλοσ ο μθχανολογικόσ 

εξοπλιςμόσ, αωοφ κα ζχει τελειϊςει θ απόςβεςι τουσ και κα υπάρξει ανανζωςθ 

των κτθριακϊν εγκαταςτάςεων. 

 

 

 

 

 

 

 



7.5 ΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΥΟΡΟΤ 

Πςον αωορά τθ ωορολογία ςτθν Ελλάδα, επιβαρφνουν όλο και περιςςότερο 

τισ ελλθνικζσ επιχειριςεισ. Ο ςυντελεςτισ ωορολογίασ ςτισ ατομικζσ 

επιχειριςεισ μζχρι τισ 40.000 € είναι 37%, ενϊ πάνω από το ποςό αυτό ο ωόροσ 

είναι 45%. Στουσ παρακάτω πίνακεσ υπολογίηονται οι ωόροι τθσ εταιρείασ. 

(Ρθγι: http://www.skai.gr/news/business/article/314645/to-neo-forologiko-apla-kai-

katanoita/#ixzz4YVK1ehsf) 

 

Ρίνακασ 7.5.1 Υπολογιςμόσ ςυνολικϊν δαπανϊν 

ΕΛΔΟΣ 

ΔΑΡΑΝΘΣ 
1ο  ΕΤΟΣ 2ο  ΕΤΟΣ 3ο  ΕΤΟΣ 4ο  ΕΤΟΣ 5ο ΕΤΟΣ 

6ο – 25ο  

ΕΤΟΣ 

Μεταβλθτζσ 

δαπάνεσ 
253.044,9€ 253.044,9€ 253.044,9€ 253.044,9 € 253.044,9€ 253.044,9 € 

Στακερζσ 

δαπάνεσ 
79.578 € 79.578 € 79.578 € 79.578 € 79.578 € 79.578 € 

Δόςθ 

δανείου 
28.371,28 €. 28.371,28 €. 28.371,28 €. 28.371,28 €. 28.371,28 €. - 

Αποςβζςεισ 41.460,4 € 41.460,4 € 41.460,4 € 41.460,4 € 41.460,4 € 41.460,4 € 

ΣΥΝΟΛΟ 402.454,58 € 402.454,58 € 402.454,58 € 402.454,58 € 402.454,58 € 374.083,3 € 

 

 

 

 

http://www.skai.gr/news/business/article/314645/to-neo-forologiko-apla-kai-katanoita/#ixzz4YVK1ehsf
http://www.skai.gr/news/business/article/314645/to-neo-forologiko-apla-kai-katanoita/#ixzz4YVK1ehsf


Ρίνακασ 7.5.2 Υπολογιςμόσ ωόρου 

ΕΤΟΣ 1ο 2ο 3ο 4ο 5ο 6ο   – 25ο 

Ζςοδα 2.693.279,52 € 2.872.830,688 € 2.872.830,
688 € 

2.872.830,688 
€ 

2.872.830,688 
€ 

2.872.830,688 
€ 

Συνολικζσ 

δαπάνεσ 
402.454,58 € 402.454,58 € 

402.454,58 
€ 

402.454,58 € 402.454,58 € 374.083,3 € 

Κζρδθ προ 

ωόρου 
2.290.824,94 € 2.470.376,11 € 

2.470.376,
11 € 

2.470.376,11 € 2.470.376,11 € 2.498.747,39 € 

Συντελεςτισ 

ωορολογίασ 
45% 45% 45% 45% 45% 45% 

Φόροσ 1.030.871,22 € 1.111.669,25 € 
1.111.669,

25 € 
1.111.669,25 € 1.111.669,25 € 1.124.436,32 € 

 

Ρίνακασ 7.5.3  Εξόωλθςθσ Δανείου 

Αρχικό ποςό Τόκοι Χρεωλφςιο  Δόςθ Υπ. Δανείου 

1.508.523,13 69.005,52 
249.914,25 

 
343.709,73 16.289.874,96 

1.236.149,02 55.117,62 262.099,60 341.614,56 12.942.893,70 

949.839,78 
40.519,21 

 
299.936,15 341.614,56 9.424.674,54 

648.900,39 
25.173,90 

 
315.281,46 

341.614,56 
5.726.456,50 

 

332.527,47 
9.056,23 

 
331.398,94 

 
341.614,56 0,00 

 

 

 

 

 



7.6 ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ  

 

Ρίνακασ 7.6 Υπολογιςμόσ κακαρισ ταμειακισ ροισ 

 ΕΤΟΣ 0 ο 1ο 2ο 3ο 4ο 5ο 6ο – 25ο 

1 
Κόςτοσ 

επζνδυςθσ 
2.022.063,3

6 € 
     

 
 

2 Ζςοδα 0 
2.693.279,

52 € 
2.872.830,

69 € 
2.872.830,

69 € 
2.872.830,

69 € 
2.872.830,

69 € 
2.872.830,69 

€ 

3.1 
Μεταβλθτζσ 

δαπάνεσ 
0 

253.044,9
0 € 

253.044,9
0 € 

253.044,9
0 € 

253.044,9
0 € 

253.044,9
0 € 

253.044,90 € 

3.2 
Στακερζσ 

δαπάνεσ 
0 79.578 € 79.578 € 79.578 € 79.578 € 79.578 € 79.578 € 

4 Αποςβζςεισ 0 
41.460,40 

€ 
41.460,40 

€ 
41.460,40 

€ 
41.460,40 

€ 
41.460,40 

€ 
41.460,40 € 

5=2-3-
4 

Κζρδθ προ 
τόκων και 

ωόρων 
0 

2.498.747,
39 

2.498.747,
39 

2.498.747,
39 

2.498.747,
39 

2.498.747,
39 

2.319.196,22 

6 Τόκοι 0 69.005,52 55117,62 40519,21 25173,9 9056,23 - 

7=5-6 

Κζρδθ προ 

τόκων και 

ωόρων 

0 2.250.190,
70 € 

2.443.629,
77 € 

2.458.228,
18 € 

2.473.573,
49 € 

2.489.691,
16 € 

2.498.747,39 
€ 

8=7*4
5% 

Φόροσ 0 1.030.871,
22 € 

1.111.669,
25 € 

1.111.669,
25 € 

1.111.669,
25 € 

1.111.669,
25 € 

1.124.436,32 
€ 

9=7-8 

Κακαρά Κζρδθ 
Ρεριόδου 
μετά από 
ωόρουσ 

0 1.219.319,
48 

1.331.960,
52 

1.346.558,
93 

1.361.904,
24 

1.378.021,
91 

1.374.311,07 

10 Χρεολφςια 0 249.914,2
5 

262.099,6
0 € 

299.936,1
5 € 

315.281,4
6 € 

331.398,9
4 

- 

11=9+
4-10-1 

Κακαρι 
Ταμειακι οι 

μετά από 
ωόρουσ 

-

2.022.063,3

6 € 

1.010.865,
63€ 

1.111.321,
32€ 

1.088.083,
18€ 

1.088.083,
18€ 

1.088.083,
37€ 

1.415.771,47
€ 

 

 



7.7 ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΘΑΡΗ ΠΑΡΟΤΑ ΑΞΙΑ 

Θ κακαρι παροφςα αξία (Κ.Ρ.Α) εξετάηει όλα τα μελλοντικά ζςοδα και ζξοδα 

τθσ επζνδυςθσ και υπολογίηει τθ ςυνολικι επίπτωςθ ςτθν επιχείρθςθ. Θ Κ.Ρ.Α. 

για να είναι ικανι να ακροίςει και να ςυγκρίνει τα χρθματικά ποςά που 

αναωζρονται ςε διαωορετικζσ χρονικζσ περιόδουσ , προεξοωλεί όλεσ τισ 

μελλοντικζσ χρθματικζσ ροζσ που οωείλονται ι προκφπτουν από τθν επζνδυςθ 

και ακροίηει τισ παροφςεσ αξίεσ τουσ. Αν το αποτζλεςμα τθσ Κ.Ρ.Α. είναι κετικό, 

τότε θ επζνδυςθ ζχει κετικι ροι και ςυμωζρει να τθν υλοποιιςουμε. Από τθν 

άλλθ, αν το αποτζλεςμα τθσ Κ.Ρ.Α είναι αρνθτικό, θ επζνδυςθ απορρίπτεται 

(Σολδάτοσ, 2004). 

  Είναι αντιλθπτό πωσ θ Κ.Α.Ρ είναι ζνα από τα ςθμαντικότερα κριτιρια για 

τθν αξιολόγθςθ μιασ επζνδυςθσ, αωοφ είναι ςφμωωνο με τθ κεωρία λιψθσ των 

επενδυτικϊν επενδφςεων και υπολογίηει το απόλυτο μζγεκοσ του κακαροφ 

οωζλουσ τθσ επζνδυςθσ. 

  Ο μακθματικόσ τφποσ που υπολογίηει τθ Κ.Α.Ρ εμωανίηεται παρακάτω. 

N.P.V = CFo + CF1/(1 + r)1 +  CF2/(1+ r )2+  CF3/(1+ r)3+…+  CFt/(1+r)t =  CFo + 

ΣCFt/(1+r) t όπου: 

CFo = αρχικι επζνδυςθ (αρνθτικόσ αρικμόσ)  

CFt = διαωορά μεταξφ εςόδων και εξόδων τθσ περιόδου t 

r = επιτόκιο προεξόωλθςθσ περιόδου (ενιαίο για όλεσ τισ περιόδουσ, r = 0,10 ) 

t = ςυνολικόσ αρικμόσ περιόδων τθσ αξιολόγθςθσ 

Στο παρακάτω πίνακα υπολογίηεται θ Κ.Α.Ρ για τθν ςυγκεκριμζνθ επιχείρθςθ. 

Το απαιτοφμενο ποςοςτό απόδοςθσ για τθν Κ.Α.Ρ υπολογίηεται ςτο 10%. Ακόμα, 

πρζπει να τονιςτεί πωσ αωαιρείται θ υπολειμματικι αξία του εδάωουσ από τθν 



αρχικι επζνδυςθ , εξαιτίασ του γεγονόσ ότι το ζδαωοσ είναι άωκαρτο.   

Ρίνακασ7.7 Υπολογιςμόσ κακαρισ παροφςασ αξίασ 

Ζτθ  

(t) 

Κακαρι 

Ταμειακι 

οι(CFt) 

Συντελεςτισ 

Ρροεξόωλθςθσ 

(1+r)t 

Ρροεξοωλθμζνθ 

Ταμειακι οθ 

CFt/(1+r)t 

1ο 1.010.865,63 € 1,1000 918.968,75 € 

2ο 1.111.321,32 € 1,2100 918.447,37 € 

3ο 1.088.083,18 € 1,3310 817.493,00 € 

4ο 1.088.083,18 € 1,4641 743.175,45 € 

5ο 1.088.083,37 € 1,6105 675.618,36 € 

6ο 1.415.771,47 € 1,7716 799.148,49 € 

7ο 1.415.771,47 € 1,9487 726.521,00 € 

8ο 1.415.771,47 € 2,1436 661.081,19 € 

9ο 1.415.771,47 € 2,3579 600.437,45 € 

10ο 1.415.771,47 € 2,5937 545.850,12 € 

11ο 1.415.771,47 € 2,3581 600.386,53 € 

12ο 1.415.771,47 € 3,1384 451.112,50 € 

13ο 1.415.771,47 € 3,4522 410.107,02 € 

14ο 1.415.771,47 € 3,7974 372.826,53 € 

15ο 1.415.771,47 € 4,1772 445.603,51€ 

16ο 1.415.771,47 € 4,5949 308.118,02 € 

17ο 1.415.771,47 € 5,0544 280.106,73 € 

18ο 1.415.771,47 € 5,5599 254.639,74 € 

19ο 1.415.771,47 € 6,1159 231.490,29 € 

20ο 1.415.771,47 € 6,7274 210.448,53 € 



21o 1.415.771,47 € 7,4002 191.315,30 € 

22o 1.415.771,47 € 8,1402 173.923,43 € 

23o 1.415.771,47 € 8,9542 158.112,56 € 

24o 1.415.771,47 € 9,8496 143.738,98 € 

25o 1.415.771,47 € 10,8345 130.672,52 € 

ΣΥΝΟΛΟ   11.769.343,37 € 

 

N.P.V= - 2022063,36 € + 11.769.343,37 € = 9.747.280,01 € 

Από ότι διαπιςτϊκθκε, θ ΚΡΑ  είναι κετικι. Συνεπϊσ, θ εκμετάλλευςθ είναι 

οικονομικά ςυμωζρουςα για τουσ επενδυτζσ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΤΜΠΕΡΑΜΑ 

Θ ίδρυςθ μιασ εταιρείασ που να αςχολείται με ωυςικά καλλυντικά ωαίνεται 

να είναι μια μεγάλθ ευκαιρία αυτι τθ ςτιγμι. Ο πλοφτοσ τθσ χϊρασ μασ ςε 

ωυτικά είδθ και ενδθμικά κάνει τθν Ελλάδα να ζχει ζνα μεγάλο πλεονζκτθμα. Το 

κλειδί τθσ επιτυχίασ μιασ τζτοιασ εταιρείασ είναι θ ςωςτι επιλογι των πρϊτων 

υλϊν, οργάνωςθ και θ ςωςτι επιλογι αγοράσ. Θ ηιτθςθ των ωυςικϊν 

καλλυντικϊν ςτθν Ελλάδα δεν ζχει πζςει. Ωςτόςο λόγο τθσ οικονομικισ κρίςθσ, 

τα ωυςικά καλλυντικά δεν μποροφν να πουλθκοφν ςτθν ίδια τιμι ςτθν Ελλάδα 

ςε ςφγκριςθ με τισ υπόλοιπεσ Ευρωπαϊκζσ χϊρεσ. Κατά ςυνζπεια, μια εταιρεία 

ωυςικϊν καλλυντικϊν καλφτερα να ζχει εξαγωγικό χαρακτιρα για μεγαλφτερθ 

βιωςιμότθτα. Θ ίδρυςθ μιασ εταιρείασ κζλει υπομονι και επιμονι για να 

πετφχει. Με ςωςτοφσ χειριςμοφσ τα αποτελζςματα κα είναι κετικά.  
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ΠοισθόκπηήΚολησιότορηο ♣ ΓιηζηρίδαήΑληράθια ♣ Ραδίθηα ♣ Γισθάληζο ♣ 

Ρίγαλε ♣ Γάθλε ♣ Ρόθα ♣ ΓεληροιίβαλοήΑρηζκαρί ♣ ακπούθοςοκειαλός ♣ 

ΓίθηακοήΈρφληας ♣ έιηλο ♣ ΓραθοληηάήΦηδότορηο ♣ ηλάπη ♣ Γσόζκος ♣ 

θόρδο ♣ ΘρούκπαήΘρύκπα ♣ τίλος ♣ ΘσκάρηήΘύκος ♣ Σίιηο ♣ 

ΚαιέληοσιαήΝεθροιούιοσδο ♣ Σρηθύιιη ♣ Κάπαρε ♣ Σζοσθλίδα ♣ 

Καποσηζίλος ♣ ΦαζθοκειηάήΑιηζθαθηά ♣ ΚάρδακοήΑγρηοθαρδακούρα ♣ 

Φιώκος ♣ Κηζζός ♣ Φηέρες ♣ Κόιηαλδρο ♣ Υακοκήιη ♣ Κοιηηζίδα ♣ Υειηδόλη , 

όποσ ηα ελδεκηθά ποσ ποιύ ζσδεηηούληαη λα είλαη ο Ακάραληος, Γίθηακος ή 

Έρφληας, ε Μαιοηύρα, ε Μαηδοσράλα θαη ε Πσγούληα  

 

 

 

 

 

 

 

 



Παράρηεκα 2 Ενδθμικά είδθ τθσ Κριτθσ 

1) Δίκταμοσ ι ζρωντασ (Origanum Dictamnus) 

 

Χαρακτθριςτικό ενδθμικό ωυτό τθσ Κριτθσ που αναπτφςςεται από 300 

μζχρι 1300 μ. Από τθν αρχαιότθτα αναωζρεται ςαν ωαρμακευτικό ωυτό , όπου ο 

Λπποκράτθσ το ονόμαηε «ωκυτόκιον» και το ςυνιςτοφςε για τθ διευκόλυνςθ τθσ 

γζννασ, ενϊ ο Αριςτοτζλθσ κατζγραψε πωσ  τα αγρίμια των βουνϊν πλθγωμζνα 

από τα βζλθ των κυνθγϊν ζτρωγαν δίκταμο για να «κεραπευτοφν» από τα βζλθ.  

Οι κφριεσ χριςεισ του είναι ςαν αωζψθμα κατά των ςτομαχικϊν 

διαταραχϊν, των κρυολογθμάτων και ςαν αιμοςτατικό και αντιςθπτικό.  

 

2) Ο Αμάραντοσ - Ψαραντϊνθσ 

Οι ιδιότθτεσ του Αμάραντου είναι πολλζσ, γι’ αυτό και χρθςιμοποιείται 

τόςο που ςυγκαταλζγεται πλζον ςτο κατάλογο των ςπάνιων ωυτϊν τθσ Ελλάδασ, 

ςτο κόκκινο βιβλίο. Μερικζσ από τισ ιδιότθτεσ του που το ζκαναν διάςθμο είναι: 

αωροδιςιακζσ, εμμθναγωγζσ, κεραπευτικό τθσ γρίπθσ, καταγμάτων κλπ  

 

 

 



3) Τςάι του βουνοφ, ι μαλοτιρα (Sideritis syriaca ssp. Syriaca) 

 

Αναπτφςςεται ςε βραχϊδεισ εκτάςεισ τθσ Κριτθσ ςε φψοσ 800 μζχρι 2.000 

μζτρα. Θ ρίηα του κοινοφ ονόματοσ του είναι Λταλικι, και προζρχεται από τισ 

λζξεισ male = αρρϊςτια και tirare = ςφρω. Το όνομά του προιλκε από το γεγονόσ 

ότι το  χρθςιμοποιοφςαν πολφ ςε κρυολογιματα και πακιςεισ του 

αναπνευςτικοφ ςτθν βενετοκρατοφμενθ Κριτθ.  

 

4) Μαντηουράνα (Origanum microphyllum) 

 

Είναι ζνα ακόμθ ενδθμικό ωυτό τθσ Κριτθσ και ωφεται ςε βραχϊδθσ 

περιοχζσ κυρίωσ ςε υψόμετρο από 100 μζχρι 1800 μ.  

Συνικωσ, χρθςιμοποιείται μαηί με τον ςιδερίτθ ςε αωζψθμα ςαν ρόωθμα.  

 



5) Ρθγοφνια ι Αγριοροδαριά (Paeonia clusii ssp clusii) 

 

Φφεται ςε υψόμετρο μζχρι 1600 μ.. Το όνομα τθσ προιλκε από το παλιό 

γιατρό των κεϊν τον Ραίωνα , ο οποίοσ είναι αυτόσ που γιάτρεψε τον Άδθ και 

τον Άρθ ςτον Πλυμπο, όπωσ αναωζρεται ςε μια πιλινθ πλάκα τθσ Κνωςοφ. 

Αυτόσ είναι που γιάτρεψε ςτον Πλυμπο τον Άδθ και τον Άρθ. 

Οι χριςεισ του είναι πολλζσ όπωσ ςαν αωζψθμα για τα κρυολογιματα, τισ 

πακιςεισ του αναπνευςτικοφ, και πρόλθψθ πολλϊν αςκενειϊν. Σαν αικζριο 

ζλαιο ζχει 34 αντιμικροβιακζσ ουςίεσ και  δρα ωσ αντιωλεγμονϊδεσ, 

βακτθριοςτατικό, αντιοξειδωτικό, αντιμικροβιακό, ευςτόμαχο, εωιδρωτικό, 

τονωτικό, αντιερεκιςτικό, αντιανεμικό, κερμαντικό, διουρθτικό και 

αποτοξινωτικό. Χρθςιμοποιείται για τα κρυολογιματα και τισ πακιςεισ του 

αναπνευςτικοφ.(www.cretanbeaches.com) 

 

 

 

 

 



Ραράρτθμα 6.2 Αναλφονται οι ιδιότθτεσ, ο εξοπλιςμόσ και ο τρόποσ 

εκχφλιςθσ με το υπερκρίςιμο CO2. 

Οι ιδιότθτεσ των υπερκρίςιμων ρευςτϊν βρίςκονται, ςυνικωσ, ανάμεςα 

ς’ αυτζσ των αερίων και των υγρϊν, εμωανίηοντασ χαρακτθριςτικά και των δφο 

καταςτάςεων. Συγκεκριμζνα, τα υπερκρίςιμα ρευςτά εμωανίηουν καλφτερεσ 

διαλυτικζσ ικανότθτεσ ςε ςχζςθ με τα αζρια και καλφτερεσ ιδιότθτεσ μεταωοράσ 

μάηασ ςε ςχζςθ με τα υγρά. Με μικρζσ μόνο μεταβολζσ των κερμοδυναμικϊν 

ςυνκθκϊν, οι ιδιότθτζσ τουσ μποροφν να αλλάηουν ςε ςθμαντικό βακμό ενϊ δεν 

ζχει βρεκεί να ζχουν αρνθτικζσ επιπτϊςεισ ςτθν υγεία του ανκρϊπου. Επιπλζον, 

τα υπερκρίςιμα ρευςτά ελαχιςτοποιοφν τα απόβλθτα των διαδικαςιϊν ςτισ 

οποίεσ χρθςιμοποιοφνται και δεν ρυπαίνουν το περιβάλλον. Εξαιτίασ, λοιπόν, 

των εξαιρετικϊν τουσ ιδιοτιτων βρίςκουν πολλζσ εωαρμογζσ ωσ εκχυλιςτικά 

μζςα, με το πιο διαδεδομζνο, ςε βιομθχανικι κλίμακα, υπερκρίςιμο ρευςτό να 

είναι το διοξείδιο του άνκρακα. 

 



Το υπερκρίςιμο CO2 είναι άωλεκτοσ, ςχετικά ωκθνόσ, υψθλισ 

κακαρότθτασ, μθ-τοξικόσ διαλφτθσ, που μπορεί να ανακτθκεί ςαν αζριο και να 

επαναχρθςιμοποιθκεί. Το υπερκρίςιμο CO2 δθμιουργείται μζςα ςε ζναν 

αυτόκλειςτο κάλαμο (αντιδραςτιρα) υψθλϊν πιζςεων. Γενικά, οι εκχυλίςεισ με 

τθ χριςθ υπερκρίςιμου CO2 πραγματοποιοφνται ςε 10–60 λεπτά ενϊ ςτισ 

εκχυλίςεισ με κοινοφσ υγροφσ διαλφτεσ απαιτοφνται από αρκετζσ ϊρεσ ζωσ/και 

θμζρεσ. 

Ο εξοπλιςμόσ που απαιτείται για τθν εωαρμογι αυτι είναι: 

 α) μια αντλία υψθλισ πίεςθσ, ικανι να λειτουργεί μζχρι πίεςθ 500 bar 

και να προωκεί το CO2 με μζγιςτθ ροι 4 Kg/H,  

β) ζνα δοχείο ςτο οποίο τοποκετείται το δείγμα, 

 γ) ρυκμιςτζσ πίεςθσ και κερμοκραςίασ, ϊςτε να προκαλείται 

κλαςμάτωςθ του αρχικοφ εκχυλίςματοσ ςε διαωορετικά δοχεία και να μπορεί να 

ςυλλζγεται αικζριο ζλαιο ανϊτερθσ ποιότθτασ. 

Θ εκχφλιςθ με το υπερκρίςιμο CO2 είναι ουςιαςτικά μια εκχφλιςθ αερίου–

ςτερεοφ, ςτθν οποία το εκχυλιςτικό μζςο διειςδφει εφκολα ςε κάκε δομι που 

περιζχει μικρο-πόρουσ. Σε πρϊτθ ωάςθ ςυμπιζηουμε το αζριο, ϊςτε θ 

πυκνότθτά του να αυξθκεί τόςο, που να πλθςιάςει ς’ αυτιν ενόσ υγροφ. 

Κατόπιν, επιτυγχάνουμε αφξθςθ τθσ διαλυτότθτασ κερμαίνοντασ το ςφςτθμα. 

Μετά τθν εκχφλιςθ του μίγματοσ, το CO2 απομακρφνεται από το εκχφλιςμα, 

απλά μειϊνοντασ τθν πίεςθ του ςυςτιματοσ. Με τον κατάλλθλο ςυνδυαςμό 

αφξθςθσ ι μείωςθσ τθσ πίεςθσ και τθσ κερμοκραςίασ επιτυγχάνεται, καλι 

επιλεκτικότθτα μεταξφ των παραλαμβανομζνων εκχυλιςμάτων. 



 

Το μθχάνθμα εκχφλιςθσ που κα αγοραςτεί είναι το «BSC CO2 machine for 

essential oil extraction». Θ τιμι αγοράσ του ωτάνει τα 94.952€. Θ παραγωγικι 

του ικανότθτα κυμαίνεται από 1L - 5000L. Οι διαςτάςεισ του είναι 

2500*1860*4850mm (μικοσ* πλάτοσ* φψοσ) και ηυγίηει 780kg. Το προϊόν ζχει 

πιςτοποίθςθ ISO και θ εταιρεία διακζτει μθχανικοφσ όπου είναι διακζςιμοι για 

μετά τθν αγορά. Με  27 kg CO2 / kg τροωοδοςίασ 

 



 
 

 

 



Θ χρωματογραωία, είναι μια μζκοδοσ που περιλαμβάνει μια ςειρά 

τεχνικϊν, ωυςικοφ διαχωριςμοφ και προςδιοριςμοφ των ςυςτατικϊν μείγματοσ 

ανόργανων και οργανικϊν ουςιϊν. O διαχωριςμόσ πετυχαίνεται με κατανομι 

των ςυςτατικϊν μεταξφ δφο ωάςεων, μιασ ςτατικισ και μιασ κινθτισ, που 

βρίςκονται μζςα ςτθ χρωματογραωικι ςτιλθ. 

Ο διαχωριςμόσ βαςίηεται ςτισ διαωορζσ των ωυςικοχθμικϊν ιδιοτιτων 

των ςυςτατικϊν ενόσ μείγματοσ όπωσ είναι το ςθμείο ηζςεωσ, θ πολικότθτα, το 

μζγεκοσ των μορίων κ.ά. Θ κινθτι ωάςθ κακϊσ διζρχεται μζςα από τθ 

χρωματογραωικι ςτιλθ, προκαλεί διαωορετικι μετατόπιςθ των ςυςτατικϊν του 

μείγματοσ επάνω ςτθ ςτατικι ωάςθ. Αυτό ζχει ωσ αποτζλεςμα το διαχωριςμό 

των ςυςτατικϊν του μείγματοσ και τθν ζξοδο τουσ από τθ ςτιλθ ςε 

διαωορετικοφσ χρόνουσ. Στθν ζξοδο τθσ ςτιλθσ υπάρχει ςφςτθμα ανίχνευςθσ και 

καταμζτρθςθσ τθσ ποςότθτασ κάκε ςυςτατικοφ. Ζτςι εκτόσ από το διαχωριςμό 

ζχουμε παράλλθλα και ποςοτικό προςδιοριςμό των ςυςτατικϊν του μείγματοσ 

και ςε μερικζσ περιπτϊςεισ ποιοτικό. 

Θ Αζρια - Υγρι Χρωματογραωία (GLC) αποτελεί ζνα είδοσ 

χρωματογραωίασ κατανομισ, ςτθν οποία ο διαχωριςμόσ των ςυςτατικϊν γίνεται 

επάνω ςε μθ πτθτικό υγρό (ςτατικι ωάςθ) που είναι επάνω ςε αδρανζσ ςτερεό 

υλικό. Ο διαχωριςμόσ οωείλεται ςτθν κίνθςθ των ςυςτατικϊν μζςα ςτθ ςτιλθ με 

διαωορετικζσ ταχφτθτεσ που εξαρτϊνται από τισ διαωορετικζσ τάςεισ ατμϊν και 

αλλθλεπιδράςεισ τουσ με τθ ςτατικι ωάςθ. Τα κετικά τθσ μεκόδου είναι: 

a) θ μεγάλθ ευαιςκθςία, 

b) θ ταχφτθτα,  

c) θ απλότθτα και 

d) ποςοτικι ανάλυςθ 



ΡΑΑΤΘΜΑ 6.3 Οι καλλιζργειεσ τισ εταιρείασ  

6.3.1 Αλόθ 
 

 
Οικογζνεια: Xanthorrhoeaceae 

Υποικογζνεια: Asphodeloidae 

Γζνοσ: Aloe 

Είδοσ: Aloe Vera barbadensis 

 

Αναπαραγωγικό υλικό 

Μετά από τον δεφτερο χρόνο ηωισ, το ωυτό βγάηει παραωυάδεσ, 

περιςςότερεσ από 10 το κακζνα. Οι παραωυάδεσ αυτζσ μποροφν να 

χρθςιμοποιθκοφν είτε για επζκταςθ τθσ καλλιζργειασ είτε για ζνα επιπλζον 

ειςόδθμα, πουλϊντασ τα ςτα ωυτϊρια.  

Ππωσ αναωζρκθκε και πριν, θ αναπαραγωγι τθσ αλόθσ γίνεται με τθ 

χριςθ καταβολάδων. Αν κοποφν τα μεγάλα ωφλλα από τα ενιλικα ωυτά 

παραλαμβάνονται οι καταβολάδεσ, και οι οποίεσ δθμιουργοφν τα νζα ωυτά που 

κα ωριμάςουν μετά από περίπου τρία χρόνια. Ο αρικμόσ των καταβολάδων 

κυμαίνεται από 20 ζωσ 30 ανά ωυτό το χρόνο. 

Μετά από το πζμπτο ζτοσ ηωισ του ωυτοφ, ςυνικωσ κρατιζται μία από τισ 

καταβολάδεσ, ζτςι ϊςτε να μπορεί να είναι δυνατι θ αντικατάςταςθ του 

μθτρικοφ ωυτοφ. Θ παραγωγικι ηωι ενόσ ενιλικου ωυτοφ μπορεί να ωτάςει 

μζχρι και τα 12 χρόνια χωρίσ ουςιαςτικι μείωςθ τθσ παραγωγικότθτάσ του. 

Τα παραβλαςτιματα, μεγαλϊνουν πρϊτα ςε ωυτϊριο και όταν ωτάςουν φψοσ 

20 ζωσ 35 εκατοςτά, μεταωζρονται με γυμνι τθ ρίηα από το ωυτϊριο μζχρι τθ 

ωυτεία. Ειςάγονται ςτο χϊμα παρά μόνο μετά από μερικζσ μζρεσ ξεκοφραςθσ 

ςτθ ςκιά, ζτςι ϊςτε οι ρίηεσ να μπορζςουν να επουλωκοφν. 



Εδαωοκλιματικζσ απαιτιςεισ 

Θ καλλιζργεια τθσ αλόθσ πραγματοποιείται ςε εδάωθ με καλι 

αποςτράγγιςθ και ςε κλίματα όπου θ κερμοκραςία δεν πζωτει κάτω από τουσ 0 

ο C.  

Φφτευςθ 

Θ καλφτερθ εποχι για το ωφτεμα τθσ αλόθσ είναι από το Μάρτιο ζωσ και 

τον Λοφλιο, που δεν ζχει πολφ ηζςτθ. Σε κάκε ςτρζμμα μποροφν να ωυτευτοφν 

από 1.200 ζωσ 1.300 ωυτά. Τα ωυτά ωυτεφονται ςε ςειρζσ και θ προτεινόμενθ 

απόςταςθ είναι 75 cm το ζνα από το άλλο, ενϊ ίδια είναι και θ απόςταςθ τθσ 

μίασ ςειράσ από τθν άλλθ. Ρροτείνεται τα αγοραηόμενα ωυτά να κρατθκοφν ςτθ 

ςυςκευαςία τουσ, ςτο χϊρο που κα τα ωυτευτοφν περίπου 1-4 εβδομάδεσ. Με 

αυτό τον τρόπο εγκλιματίηονται καλφτερα όταν ωυτεφονται. Κατά τθ ωφτευςθ, 

ανοίγεται ζνασ λάκκοσ 15-20 πόντουσ και να τοποκετείται μια χοφωτα κοπριά.  

Λίπανςθ 

Στθ βιολογικι καλλιζργεια τθσ αλόθσ γίνεται χριςθ βιολογικϊν 

λιπαςμάτων μικρισ περιεκτικότθτασ ςε άηωτο όπωσ ξθρι κοπριά ηϊων ι 

κομπόςτ. Θ αναλογία είναι δφο ι τρία κιλά λιπάςματοσ ανά ωυτό. Το λίπαςμα 

πρζπει να τοποκετείται κάκε μινα, εκτόσ από τουσ χειμερινοφσ μινεσ που είναι 

μινεσ ξεκοφραςθσ, και είναι πολφ ςθμαντικό να μθν ζρχεται ςε άμεςθ επαωι με 

τθ ρίηα. 

Καταπολζμθςθ ηιηανίων 

Θ καταπολζμθςθ των ηιηανίων γίνεται με το τακτικό ξερίηωμα των 

ηιηανίων κάκε ωορά που ωυτρϊνουν ανάμεςα ςτα ωφλλα και τθ βάςθ του 



ωυτοφ. Ωςτόςο, πρζπει να γίνει με τζτοιο τρόπο ϊςτε να μθν καταςτραωεί το 

επιωανειακό ςφςτθμα ριηϊν. Ο κακαριςμόσ των ηιηανίων αυξάνει τθ ηωντάνια 

του ωυτοφ. 

Άρδευςθ 

Το ωυτό δεν χρειάηεται πολφ νερό. Tο ιδανικό πότιςμα τθσ καλλιζργειασ 

τθσ αλόθσ είναι να ποτίηεται το ωυτό με μικρζσ ποςότθτεσ νεροφ, αλλά ςυχνά, 

ανάλογα με το χωράωι από 10 ζωσ 15 ιμερεσ από 1 ζωσ 1,5 λίτρο το ωυτό – 

αυτά για τθν άνοιξθ και το καλοκαίρι. Στθ περίπτωςθ που το πότιςμα 

πραγματοποιείται ςπάνια και με μεγάλεσ ποςότθτεσ νεροφ, το ωυτό κα 

αναγκαςτεί να ψάξει τθν υγραςία που χρειάηεται ςε βακφτερα ςτρϊματα του 

εδάωουσ, με ςυνζπεια να αναπτυχκεί ζνα δευτερεφον ςφςτθμα ριηϊν που κα 

κάνει το ωυτό να αναπτφςςεται με χαμθλότερουσ ρυκμοφσ ςε εποχζσ πικανισ 

υπεραωκονίασ. Από τθν άλλθ μεριά, θ υπερβολικι υγραςία δθμιουργεί ςτα 

ωφλλα του ωυτοφ ζνα ςτρϊμα λευκισ μοφχλασ και ςαπίηει τισ ρίηεσ του. Ζνδειξθ 

αυτισ τθσ κατάςταςθσ είναι θ ξθρότθτα ςτισ άκρεσ των ωφλλων, τα οποία 

παίρνουν ζνα κιτρινωπό χρϊμα. Μια πολφ διαδεδομζνθ και απλι μζκοδοσ για 

τθ διαπίςτωςθ τθσ ανάγκθσ του ωυτοφ για νερό είναι να δει ο ενδιαωερόμενοσ 

τθν υγραςία του εδάωουσ με το δάχτυλο, τοποκετϊντασ το ςτο χϊμα μζχρι 

τζρμα. Αν το χϊμα είναι ξθρό μζχρι αυτό το ςθμείο, τότε θ αλόθ πρζπει να 

ποτιςτεί. 

Λδιαίτερεσ καλλιεργθτικζσ ωροντίδεσ 

Κατά τθ διάρκεια τθσ ανκοωορίασ τθσ αλόθσ, καλό είναι να κόβονται τα 

άνκθ τθσ, γιατί μζςω τθσ γφρθσ άλλων ποικιλιϊν μπορεί να ςχθματιςτοφν 

υβριδικά ωυτά, με αποτζλεςμα το τελικό προϊόν να ζχει χαμθλι ποιότθτα και να 

μθ διακζτει τισ απαραίτθτεσ κεραπευτικζσ ιδιότθτεσ. Επιπρόςκετα, ςθμαντικι 



καλλιεργθτικι ωροντίδα για τθ καλλιζργεια τθσ αλόθσ είναι το κορωολόγθμα. 

Σκοπόσ τθσ διαδικαςίασ αυτισ είναι θ εξάλειψθ τθσ ανκοωορίασ, ζτςι ϊςτε το 

ωυτό να μεγαλϊνει με περιςςότερθ ενζργεια. 

Συγκομιδι 

Θ κατάλλθλθ ςτιγμι για τθν επεξεργαςία των ωφλων τθσ αλόθσ κεωρείται, 

θ ςτιγμι που το μζγεκοσ των ωφλων τθσ ηυγίηουν 700 με 800 γρ., ζχουν μικοσ 

περίπου 60 ζωσ 90 εκ. και 10 εκ. πλάτοσ ςτθ βάςθ, και όταν το πάχοσ τουσ είναι 

2,5 ζωσ 3,75 εκ.  (Ζνα εμωανι ςθμάδι τθσ ςωςτισ χρονικισ ςτιγμισ είναι θ 

εμωάνιςθ του κίτρινου λουλουδιοφ που είναι το ςιμα κατατεκζν τθσ Aloe Vera 

(barbadensis miller).) Στο μζγεκοσ αυτό, διαςωαλίηεται ότι οι κεραπευτικζσ 

ιδιότθτεσ του ωυτοφ κα είναι πράγματι αποτελεςματικζσ, και επιτυγχάνεται μετά 

το τρίτο ζτοσ, όταν το ωυτό είναι ιδθ ϊριμο και θ ςφνκεςθ ςτο ηελζ του ζχει 

ωτάςει ςτο επικυμθτό επίπεδο.  

Θ ςυγκομιδι τθσ αλόθσ γίνεται με τα χζρια και το ωφλλο κόβεται με πολφ 

προςοχι από το ωυτό ζτςι ϊςτε να μθ χυκεί ο χυμόσ που υπάρχει ςτο εςωτερικό 

του, ενϊ πρζπει να λαμβάνεται υπόψθ ότι δεν πρζπει να κόβονται όλα τα 

ωφλλα, αωοφ είναι αυτά που διατθροφν το νερό και τα κρεπτικά ςυςτατικά όταν 

οι περιβαλλοντικζσ ςυνκικεσ δεν είναι ευνοϊκζσ για το ωυτό. 

Απόδοςθ 

Από το κάκε ωυτό αλόθσ μποροφν να αωαιρεκοφν το λιγότερο 4 ωφλλα 

κάκε ωορά, για 3 ι 4 ωορζσ το χρόνο. Συνεπϊσ, ο παραγωγόσ μπορεί να πάρει το 

λιγότερο 13.000 ωφλλα από το κάκε ςτρζμμα. Το κάκε ωφλο ηυγίηει από 400 g 

ζωσ και 800 g, με αποτζλεςμα το κάκε ςτρζμμα να παράγει περίπου 7.000 kg 

προϊόντοσ. Θ παραγωγι του κάκε ωυτοφ, ςε μορωι gel, κυμαίνεται από 70 ζωσ 



80% του βάρουσ του.  

Επεξεργαςία 

Θ επεξεργαςία τθσ αλόθσ πρζπει να γίνεται ςχεδόν αμζςωσ μετά τθ 

ςυγκομιδι, τθν ίδια τθν θμζρα τθσ περιςυλλογισ, ειδικά το καλοκαίρι που θ 

ηζςτθ μπορεί να επθρεάςει αρνθτικά τθ διατιρθςθ των ευεργετικϊν ιδιοτιτων 

του ωυτοφ. Μόνο το χειμϊνα μπορεί να μεςολαβιςουν μία ι δφο μζρεσ μζχρι 

τθν επεξεργαςία, αρκεί τα ωφλλα να διατθροφνται ςε δροςερό μζροσ. 

Για να μθ μολυνκεί θ αλόθ, που είναι πλοφςια ςε κεραπευτικζσ ουςίεσ, ζχει 

αναπτυχκεί μια πολφ αποτελεςματικι μζκοδοσ. Ρρόκειται για τον τεμαχιςμό με 

το χζρι. Κόβουμε δθλαδι με ζνα μαχαίρι, ξεκινϊντασ περίπου 2,5 εκ. από τθ 

βάςθ του ωφλλου, κακϊσ επίςθσ και το πάνω άκρο και τισ πλευρζσ όπου 

βρίςκονται τα μικρά αγκάκια. 

Αργότερα, τα ωφλλα πλζνονται με βακτθριοκτόνο απορρυπαντικό για τθν 

απομάκρυνςθ των υπολειμμάτων ςκόνθσ, των λιπαςμάτων και των άλλων 

ρυπαντικϊν ουςιϊν. Θ επόμενθ ωάςθ επεξεργαςίασ είναι θ ειςαγωγι ενόσ 

μαχαιριοφ ςτο ςτρϊμα του παχφρρευςτου υγροφ που είναι κολλθμζνο ςτο 

ωφλλο και θ αωαίρεςι του από το πάνω μζροσ. Ζπειτα επαναλαμβάνεται θ ίδια 

διαδικαςία με τον ίδιο τρόπο για το κάτω μζροσ. 

Για τθ ςυντιρθςθ του εςωτερικοφ πολτοφ τθσ αλόθσ, αλζκεται και από 

παχφρρευςτθ μορωι μετατρζπεται ςε υγρό. Κατόπιν, προςκζτονται κάποια 

ςυντθρθτικά τροωίμων όπωσ αςκορβικό οξφ, κιτρικό οξφ, βενηοϊκό νάτριο ι 

ςορβικό κάλιο. Ζτςι διαςωαλίηεται πλιρωσ ότι ζχουν καταςτραωεί όλα τα 

υπάρχοντα βακτιρια και ταυτόχρονα αποτρζπεται θ δθμιουργία άλλων 

βακτθρίων κατά τθ μεταωορά ι τθν επεξεργαςία του τηελ. 



Χθμικζσ ιδιότθτεσ αλόθσ 

Θ Aloe Barbadensis Miller είναι θ πιο διαδεδομζνθ, κακϊσ και θ πιο 

ιςχυρι. Γθγενισ ςτθν Αωρικι, ςιμερα καλλιεργείται ςε όλο τον κόςμο 

ειδικότερα ςτα πιο κερμά και πιο ξθρά κλίματα. Ζχει κωνικό ςχιμα με 

κατεφκυνςθ ζνα ςθμείο κοντά ςτθν κορυωι του ωυτοφ, και τα ωφλλα ζχουν 

μαλακοφσ άκανκεσ κάκε λίγα εκατοςτά. 

Επιπλζον, θ Αλόθ ωριμάηει περίπου ςε θλικία τεςςάρων ετϊν, όπου τα 

ωφλλα τθσ ζχουν αναπτυχκεί τελείωσ. Θ Aloe Barbadensis Miller ζχει περίπου 12 

χρόνια ηωισ. 

Μελζτεσ ζχουν διαπιςτϊςει ότι υπάρχουν 75 ςυςτατικά που περιζχονται 

ςτο ωφλλο τθσ Αλόθσ και χωρίηονται ςτισ ακόλουκεσ κατθγορίεσ: 

 Λιγνίνθ, μία ουςία από κυτταρίνθ που βρίςκεται ςτθ γζλθ και δεν 

ζχει καμία γνωςτι ιδιότθτα εκτόσ ότι διαπερνά όλεσ τισ ςτοιβάδεσ του 

ανκρϊπινου δζρματοσ. 

 Σαπωνίνεσ, αυτζσ παίρνουν αωρϊδθ μορωι ςαν ςαπουνάδα όταν 

αναμειγνφονται και αναδεφονται με νερό. Ζχουν χρθςιμοποιθκεί ςε 

απορρυπαντικά, ωσ αωριςτικοί παράγοντεσ και περιζχουν αντιςθπτικζσ 

ιδιότθτεσ. 

 Ανκρακινόνεσ, υπάρχουν 12 από αυτζσ που περιζχονται ςτο 

ςωρίγοσ τθσ αλόθσ βζρα: 

1. Aloin 
2. Isobarbaloin 
3. Anthracene 



4. Emodin 
5. Ester of Cinnamonic acid 
6. Chrysophanic acid 
7. Barbaloin 
8. Anthranol 
9. Aloetic acid 
10. Aloe Emodin 
11. Ethereal oil 
12. Resistannol 

Αυτζσ ενεργοφν ωσ ωυςικά κακαρτικά, παυςίπονα και αναλγθτικά και 

περιζχουν ιςχυρζσ αντιβακτθριδιακζσ, αντιµθκυτιαςικζσ και ιοκτόνεσ ιδιότθτεσ. 

 Μζταλλα, θ αλόθ βζρα περιζχει τα ακόλουκα μζταλλα: 

1. Αςβζςτιο (απαραίτθτο για τθ ςωςτι πυκνότθτα των οςτϊν 

και των δοντιϊν) 

2. Μαγγάνιο (ζνα ςυςτατικό των ενηφμων που απαιτείται για 

τθν ενεργοποίθςθ άλλων ενηφμων) 

3. Νάτριο (διαςωαλίηει ότι τα υγρά του ςϊματοσ δεν κα γίνουν 

πάρα πολφ όξινα ι αλκαλικά) 

4. Χαλκόσ (δίνει τθ δυνατότθτα ςτον ςίδθρο να εργαςτεί ωσ 

μεταωορζασ οξυγόνου ςτα ερυκρά αιμοςωαίρια) 

5. Μαγνιςιο (χρθςιμοποιείται από τα νεφρα και τισ μεμβράνεσ 

των μυϊν) 

6. Κάλιο (ρυκμίηει το όξινο ι αλκαλικό επιπζδων, των υγρϊν 

του ςϊματοσ) 

7. Ψευδάργυροσ (ςυμβάλλει ςτο μεταβολιςμό των πρωτεϊνϊν, 



υδατανκράκων και λιπϊν) 

8. Χρϊμιο (απαραίτθτο για τθν εφρυκμθ λειτουργία τθσ 

ινςουλίνθσ, θ οποία με τθ ςειρά τθσ ελζγχει τα επίπεδα ςακχάρου ςτο 

αίμα) 

9. Σίδθροσ (ελζγχει τθ μεταωορά του οξυγόνου ςε όλο το ςϊμα 

μζςω των ερυκρϊν αιμοςωαιρίων του αίματοσ) 

 Βιταμίνεσ - Θ αλόθ βζρα περιζχει πολλζσ βιταμίνεσ: 

1. Βιταμίνεσ Α, C και E (κρίςιμα αντιοξειδωτικά για τθν πάταξθ των 

επικίνδυνων ελευκζρων ριηϊν ςτο ςϊμα) 

2. Βιταμίνθ Β και χολίνθ (αςχολοφνται με τθν παραγωγι ενζργειασ, τα 

αμινοξζα τον μεταβολιςμό και τθν ανάπτυξθ μυϊκισ μάηασ) 

3. Βιταμίνθ B12 (υπεφκυνθ για τθν παραγωγι των ερυκρϊν 

αιμοςωαιρίων του αίματοσ) 

4. Φολικό οξφ (βοθκά ςτθν ανάπτυξθ νζων κυττάρων του αίματοσ) 

 Αμινοξζα - Αμινοξζα είναι τα δομικά ςτοιχεία των πρωτεϊνϊν, οι 

οποίεσ καταςκευάηουν και επιςκευάηουν τον μυϊκό ιςτό. Το ανκρϊπινο ςϊμα 

χρειάηεται 22 αμινοξζα από τα οποία τα 8 είναι απαραίτθτα. Θ αλόθ βζρα 

παρζχει 20 από τα 22 αμινοξζα που απαιτοφνται και 7 από τα 8 απαραίτθτα. 

 'Ενηυμα - Μερικά από τα πιο ςθμαντικά ζνηυμα του ωυτοφ είναι: 

 Peroxidase 
 Aliiase 
 Catalase 



 Lipase 
 Cellulase 
 Carboxypeptidase 
 Amylase 
 Alkaline Phosphatase 

Τα ζνηυμα βοθκοφν ςτθν χϊνευςθ των τροωίμων και ςτθν πζψθ. Μερικά 

ζνηυμα βοθκοφν ςτθν διάλυςθ των λιπϊν, ενϊ άλλα ςτθν διάλυςθ των αμφλων 

και ςακχάρων. 

 Σάκχαρα - Θ αλόθ βζρα περιζχει και μονοςακχαρίτεσ, όπωσ θ 

γλυκόηθ και θ ωρουκτόηθ και πολυςακχαρίτεσ. Ρολυςακχαρίτεσ είναι οι 

ςθμαντικότεροι τφποι ςακχάρων. Ενιςχφουν τθν ςωςτι πζψθ, τθ διατιρθςθ των 

επιπζδων χολθςτερόλθσ, τθ βελτίωςθ των λειτουργιϊν του ιπατοσ και 

προωκοφν τθν ενίςχυςθ των οςτϊν. 

 Στερόλεσ - Οι ςτερόλεσ είναι ςθμαντικοί αντιωλεγμονϊδεισ 

παράγοντεσ. Στθν αλόθ βζρα βρζκθκαν: Χολθςτερόλθ, Σιτοςτερόλθ, 

Καμπεςτερόλθ και Lupeol. Αυτζσ οι ςτερόλεσ περιζχουν αντιςθπτικζσ και 

αναλγθτικζσ ιδιότθτεσ. Μποροφν επίςθσ να ζχουν και παυςίπονεσ ιδιότθτεσ. 

Ραρόλο που όλα αυτά τα κρεπτικά ςυςτατικά περιζχονται μόνο ςτο 1% 

του ωυτοφ, θ λειτουργικότθτά τουσ είναι πολφ ςθμαντικι και αυτό  οωείλεται 

ςτθ "ςυνεργιςτικι δράςθ" τουσ, όπωσ αναωζρει ο Δρ Atherton. (Το 99% τθσ 

αλόθσ βζρα αποτελείται από νερό)  

Φαρμακευτικι δράςθ τθσ αλόθσ 

Θ αλόθ βζρα ζχει τθ δυνατότθτα να παρζχει απαραίτθτα κρεπτικά 

ςυςτατικά, να ςκοτϊνει βακτθρίδια, ιοφσ, μφκθτεσ και να μειϊνει τισ ωλεγμονζσ. 

Ο Δρ Atherton ιςχυρίηεται, «ιςτοί που πεκαίνουν και ανανεϊνονται γριγορα 



όπωσ θ επζνδυςθ του εντζρου, θ οποία ανανεϊνεται κάκε τζςςερισ θμζρεσ και 

το δζρμα που ανανεϊνεται κάκε 21 ζωσ 28 θμζρεσ περίπου, χρειάηονται μια 

πλοφςια και άμεςθ προςωορά δομικϊν υλικϊν για τθν παραγωγι και διατιρθςθ 

υγιϊν και αποτελεςματικϊν κυττάρων». (Atherton, P. 1997) 

Ριο ςυγκεκριμζνα οι δράςεισ τθσ αλόθσ καταγράωονται παρακάτω: 

1.  Αντιμετωπίηει το θλιακό ζγκαυμα 

Θ Aloe Vera δρα ωσ προςτατευτικό ςτρϊμα πάνω ςτο δζρμα και 

ςυμβάλλει ςτθν αναπλιρωςθ τθσ υγραςίασ του. 

2. Λειτουργεί ωσ μια ενυδατικι κρζμα 

Θ ζντονθ ενυδατικι δράςθ που ζχει θ αλόθ οωείλεται ςτθν ικανότθτά τθσ 

να μεταωζρει κρεπτικά ςυςτατικά και να διειςδφει και ςτισ εωτά ςτιβάδεσ του 

δζρματοσ, προςωζροντασ μια βακιά ενυδάτωςθ. Ακόμα, οι  πολυςακχαρίτεσ που 

περιζχονται ςτο gel, δρουν ωσ "ωράγματα" που εμποδίηουν τθν απϊλεια νεροφ 

από το δζρμα.  

Θ αλόθ ενυδατϊνει τθν επιδερμίδα, χωρίσ να αωινει τθν αίςκθςθ τθσ 

λιπαρότθτασ ςτο δζρμα γι αυτό είναι ιδανικι για όλουσ τουσ τφπουσ 

επιδερμίδασ.  

- για τισ γυναίκεσ: θ αλόθ βζρα μπορεί να εωαρμοςτεί ςτο δζρμα πριν το 

make up, για ενυδατικι δράςθ. 

- για τουσ άνδρεσ: το gel τθσ αλόθσ μπορεί να χρθςιμοποιθκεί μετά το 

ξφριςμα για τθν εποφλωςθ των μικρϊν κοψιμάτων που γίνονται από αυτό. 

(aloeveraplants.gr) 

3.  Αντιμετωπίηει τθν ακμι 



Το τηελ τθσ αλόθσ περιζχει δφο ορμόνεσ: αυξίνθ και γιβερελίνθ (auxin, 

gibberellin). Αυτζσ οι δφο ορμόνεσ ςυμβάλλουν ςτθν εποφλωςθ των πλθγϊν και 

ζχουν αντιωλεγμονϊδεισ ιδιότθτεσ που μειϊνουν τθ ωλεγμονι του δζρματοσ. 

Ακόμα, θ γιβερελίνθ ενεργεί ωσ αυξθτικι ορμόνθ και διεγείρει τθν ανάπτυξθ 

νζων κυττάρων.  

Θ αλόθ καταπολεμά τθ ςμθγματόρροια κυρίωσ λόγω τθσ 

αντιβακτθριδιακισ και μυκθτοκτόνου δράςθσ τθσ. 

4.  Καταπολεμά τθ γιρανςθ 

Τα ωφλλα αλόθσ περιζχουν μια πλθκϊρα αντιοξειδωτικϊν ουςιϊν, 

ςυμπεριλαμβανομζνων τθσ β-καροτίνθσ και τθσ βιταμίνθσ C και Ε, που 

ςυμβάλλουν ςτο να βελτιωκεί θ ωυςικι ςωριγθλότθτα του δζρματοσ. 

Θ αναηωογονθτικι ιδιότθτα τθσ αλόθσ βζρα οωείλεται ςτθ μεγάλθ τθσ 

ικανότθτα να αυξάνει τθν παραγωγι των ινοπλαςτικϊν κυττάρων που 

βρίςκονται ςτθ επιδερμίδα (7 με 8 ωορζσ γρθγορότερα από το κανονικό) και 

είναι υπεφκυνα για το ςχθματιςμό κολλαγόνου, ενϊ ταυτόχρονα μεταωζρει 

πρωτεΐνεσ που διατθροφν το δζρμα λείο και απαλό. Με τθν επιτάχυνςθ τθσ 

παραγωγισ κολλαγόνου, λειαίνονται οι υπάρχουςεσ ρυτίδεσ και μειϊνεται θ 

εμωάνιςθ νζων. 

Ωςτόςο, εκτόσ τθσ καταπολζμθςθσ των ρυτίδων, θ αλόθ μπορεί να 

βοθκιςει και ςτθν εξάλειψθ των κθλίδων ςτο δζρμα, των οποίων θ αιτία μπορεί 

να είναι είτε εςωτερικι είτε εξωτερικι, π.χ. θ ζκκεςθ του δζρματοσ ςτον ιλιο. 

Εξαιτίασ μιασ ιςχυρισ αναςχετικισ ουςίασ, που περιζχει το ςυγκεκριμζνο ωυτό,  

μπορεί και αναςτρζωει αυτι τθ διαδικαςία και ταυτόχρονα μειϊνει τθ 

ςυςςϊρευςθ μελανίνθσ που προκαλεί τισ ςκοφρεσ κθλίδεσ. Ραρζχει ςτο δζρμα, 



ςε κυτταρικό επίπεδο, τα απαραίτθτα ςυςτατικά για να του προςωζρει 

ηωντάνια, ελαςτικότθτα και απαλότθτα. Ζτςι, θ αλόθ χρθςιμοποιείται για τθν 

αντιμετϊπιςθ του υπερχρωματιςμοφ του δζρματοσ (κθλίδεσ ςτο δζρμα), που 

είναι ςυνθκιςμζνθ ςε άτομα προχωρθμζνθσ θλικίασ, αλλά ολοζνα και 

περιςςότερο και ςε νζουσ που ζχουν εκτεκεί για μεγάλα διαςτιματα ςτον ιλιο. 

(EL GRAN LIBRO DEL ALOE VERA | Lourdes Prat - Teresa Ribo Αλόθ Βζρα θ 

Καυματουργι) 

5. Επουλωτικι δράςθ 

Ππωσ αναωζρκθκε και πριν, θ αλόθ βζρα ζχει μεγάλθ ικανότθτα να 

αναγεννά τα κφτταρα, με αποτζλεςμα να δρα ωσ δυνατό επουλωτικό για κάκε 

τραφμα είτε εςωτερικό είτε εξωτερικό, και επιτρζπει τθν πολφ γριγορα 

εποφλωςθ (μζχρι και 50%) χωρίσ να ςχθματίηονται χθλοειδι, αωοφ αναςυνκζτει 

τουσ ιςτοφσ χωρίσ να εμποδίηει, πάνω από όλα, το οξυγόνο να ωτάνει ςτο 

τραφμα. Ακόμα, θ περιεκτικότθτα τθσ αλόθσ ςε αςβζςτιο, κάλιο και κυτταρίνθ τθ 

βοθκά να δθμιουργεί ςτα τραφματα ζνα δίχτυ από ίνεσ που προςτατεφουν τα 

αιμοπετάλια, ςυμβάλλοντασ ςτθν πιξθ και τθν εποφλωςθ του δζρματοσ από 

τυχϊν τραφματα. 

Επιπρόςκετα, ζχει τθν ικανότθτα να  επιταχφνει τθ διαδικαςία ςυνζνωςθσ 

των οςτικϊν καταγμάτων, ενεργοποιϊντασ τθ ςυνεργαςία αςβεςτίου και 

ωωςωόρου, δφο μετάλλων που είναι απαραίτθτα για τθν ανάπτυξθ και τθν 

ενίςχυςθ των οςτϊν, όπωσ παρατιρθςε ο Δρ. Ντάνχοω.  

6.  Αναλγθτικι δράςθ 

Το ακετυλοςαλικυλικό οξφ, που βρίςκεται ςε πολλά ςυςτατικά τθσ αλόθσ, 

ςε ςυνδυαςμό με το μαγνιςιο που επίςθσ περιζχεται ςτθν αλόθ, ζχει 



αναιςκθτικό αποτζλεςμα.  Ρεριζχει ωυςικά αναλγθτικά που ζχουν 

αντιωλεγμονϊδεισ ιδιότθτεσ και με τθν ικανότθτα να διειςδφουν ςτισ πιο βακιζσ 

ςτιβάδεσ του δζρματοσ, τθν κακιςτά αποτελεςματικό ωάρμακο κατά του πόνου.  

7. Μειϊνει τισ ραγάδεσ 

Οι ραγάδεσ είναι πλθγζσ ςτα εςωτερικά ςτρϊματα του δζρματοσ και 

ςυμβαίνουν όταν το δζρμα τεντϊνει πολφ και πολφ γριγορα (πχ λόγω 

εγκυμοςφνθσ, ι από τθν απότομθ αλλαγι ςτο ςωματικό βάροσ). Το gel τθσ 

αλόθσ μπορεί να ςυμβάλλει ςτθν εποφλωςθ αυτϊν των πλθγϊν και ςτθν 

ενυδάτωςθ του δζρματοσ αωοφ ζχει επουλωτικι δράςθ και τθν ίδια ςτιγμι 

μπορεί και διαπερνά και τισ 7 ςτιβάδεσ του δζρματοσ. 

8. Είναι πλοφςια ςε κρεπτικά ςυςτατικά για τθν γενικότερθ καλι υγεία 

του ανκρϊπου 

Θ αλόθ περιζχει πάνω από 75 διαωορετικά κρεπτικά ςυςτατικά όπωσ 

βιταμίνεσ, μζταλλα, ζνηυμα, ςάκχαρα, ανκρακινόνεσ ι ωαινολικζσ ενϊςεισ, 

λιγνίνθ, ςαπωνίνεσ, ςτερόλεσ, αμινοξζα και ςαλικυλικό οξφ. 

9. Δρα κατά τθσ τριχόπτωςθσ 

Θ ςφςταςθ τθσ αλόθσ είναι όμοια με αυτιν τθσ κερατίνθσ, ενϊ θ ςφνκεςθ 

των ςυμπλεγμάτων των αμινοξζων τθσ είναι πανομοιότυπθ με αυτιν των 

κυλάκων των τριχϊν, για αυτό μπορεί να κεωρθκεί μια αποτελεςματικι λφςθ 

για το πρόβλθμα αυτό. Ταυτόχρονα, ζχει αντιβακτθριακι και μυκθτοκτόνο 

δράςθ που εξαωανίηει τθ ςμθγματόρροια, ενϊ θ ενηυματικι δράςθ τθσ 

απομακρφνει τα νεκρά κφτταρα από το τριχωτό τθσ κεωαλισ. 

 



6.3.2 Αςωόδελοσ 
Οικογζνεια: Xanthorrhoeaceae 
Γζνοσ: Asphodelus 
Είδοσ: Asphodelus lutea 
Αγγλικά: King’s Spear 
 

Αναπαραγωγικό υλικό 

Θ αναπαραγωγι του αςωόδελου μπορεί να γίνει είτε με ςπόρουσ είτε με 

κονδφλουσ  απ’ ευκείασ ςτο χωράωι. 

Εδαωοκλιματικζσ απαιτιςεισ 

Θ καλλιζργεια του αςωόδελου δεν ζχει απαιτιςεισ ςτθ καλλιζργειά του. 

Αντζχει ςτισ χαμθλζσ και υψθλζσ κερμοκραςίεσ και μεγαλϊνει εκεί που άλλα 

ωυτά δε μποροφν. Θ μόνθ απαίτθςθ που ζχει είναι να είναι ςε θλιόλουςτο 

μζροσ. 

Λίπανςθ 

Θ καλλιζργεια του αςωόδελου δεν απαιτεί λίπανςθ αλλά για καλφτερα 

αποτελζςματα μπορεί να τοποκετθκεί κομπόςτ πριν τθν ωφτευςθ κα κατά 

προτίμθςθ το ωκινόπωρο ϊςτε τα κρεπτικά ςυςτατικά να απλωκοφν ςτο ζδαωοσ 

με τθ βροχι. 

Άρδευςθ 

Θ καλλιζργεια του αςωόδελου δεν χρειάηεται άρδευςθ. 

Φφτευςθ 

Θ ςπορά και θ μεταωφτευςθ γίνεται το ωκινόπωρο ι άνοιξθ ςε 

αποςτάςεισ 40-50 επί 60-70cm 

Συγκομιδι 



Θ ςυγκομιδι τθσ καλλιζργειασ του αςωόδελου πραγματοποιείται κατά τθ 

περίοδο τθσ ανκοωορίασ, δθλαδι Φεβρουάριο και Μάρτιο. 

Αποδόςεισ 

Ρζρα από το γεγονόσ ότι ο αςωόδελοσ είναι ζνα πάρα πολφ καλό 

μελιςςοκομικό ωυτό, επίςθσ αξιοποιείται και για τθ ρίηα του. Ζχει μικοσ 30cm 

και διάμετρο από 20 – 30 mm 

Φαρμακευτικι δράςθ 

Μερικζσ από τισ ωαρμακευτικζσ ιδιότθτεσ του αςωόδελου είναι: 

 Αντιωλεγμονϊδθ δράςθ: είναι ιδανικό για ωλεγμονζσ μαςτϊν, όρχεων, 

ελκϊν. 

 Επουλωτικι δράςθ: βοθκάει ςτθ γριγορθ εποφλωςθ πλθγϊν, εγκαυμάτων, 

όπωσ επίςθσ δρα και κατά των δαγκωμάτων από ερπετά (πχ ωίδια, ςκορπιοί, 

αράχνεσ κλπ.) 

 Άλλεσ δράςεισ: τονωτικι, ςτυπτικι, διουρθτικι, αντιµικροβιακι, 

αντιςπαςμωδικι, κερμαντικι και ο αςωόδελοσ είναι ιδανικόσ κατά τθσ 

τριχόπτωςθσ.  

Χθμικι ςφςταςθ  

Μερικζσ από τισ δραςτικζσ ουςίεσ του ελαίου του ωυτοφ είναι:                                           

εςτζρεσ, 1 - O - 17 methyl-stearylmyoinositol, μυριςτικό,παλμικό, ολεικό και 

λινολεικό οξφ,τριτερπζνια. Άλλεσ ουςίεσ που υπάρχουν ςε ολόκλθρο το ωυτό 

είναι: θ λιπεόλθ, θ ςτιγμαςτερόλθ, θ τριςακοντάνθ, τα ιςοωλαβονοειδι θ 

γλυκοςίδθ και τα αλκαλοιδι. Από τθν άλλθ ςτο καρπό βρίςκονται: θ αςτερόλθ, θ 

αςτεραξανκίνθ και διάωορα αμινοξζα (ιςτιδίνθ & ωαινυλανανίνθ) ( C.P. Khare, 



2004) 

 
 

6.3.3 Αχίλλεια 
 

Οικογζνεια: Compositae 
Γζνοσ : Achillea 
Είδοσ: Achillea cretica 
 
 

Αναπαραγωγικό υλικό 

Θ καλλιζργεια τθσ αχίλλειασ γίνεται είτε με ςπόρο είτε με παραωυάδεσ. Ο 

ςπόροσ τθσ παρουςιάηει υψθλι βλαςτικι ικανότθτα τθσ τάξθσ του 90%. 

Ρολλαπλαςιάηεται με ςπόρο ςε κερμοκιπιο ςυνικωσ το πρϊτο δεκαπενκιμερο 

του Λανουαρίου. Για τθ καλλιζργεια ενόσ ςτρζμματοσ απαιτοφνται 5-6 m2 

ςπορείου.  

Φφτευςθ 

Θ καλλιζργεια τθσ αχίλλειασ γίνεται τθν άνοιξθ ι νωρίσ το ωκινόπωρο. Θ 

ςπορά είναι επιωανειακι. Το ςπόρο το καλφπτουμε ελαωρά με χϊμα γιατί 

χρειάηεται ωωσ. Θ καλφτερθ εποχι ςποράσ είναι τθν άνοιξθ Μάρτιο – Απρίλιο, 

όταν οι κερμοκραςίεσ είναι 20 o C. Αν ςπαρκεί νωρίσ το ωκινόπωρο, γίνεται 

μεταωφτευςθ τθν άνοιξθ με καπνοωυτευτικζσ μθχανζσ, αλλιϊσ θ μεταωφτευςθ 

γίνεται μετά από 2 – 3 μινεσ. Θ απόςταςθ ωφτευςθσ είναι 75 cm μεταξφ των 

γραμμϊν και 30 cm πάνω ςτθ γραμμι. 4.000 ωυτά /ςτρζμμα. Δεν πρζπει να 

παραμζνει θ καλλιζργεια πάνω από 4 χρόνια ςτο ίδιο χωράωι. 

Εδαωοκλιματικζσ απαιτιςεισ 

Θ αχίλλεια είναι ωυτό πολφ ανκεκτικό με λίγεσ απαιτιςεισ. Ευδοκιμεί ςε 



όλα τα εδάωθ και τα ωτωχά, αλλά προτιμά αυτά που ςτραγγίηουν καλά. pH 

ανάπτυξθσ τθσ είναι 6 – 7,8. Ρροτιμάει τισ θλιόλουςτεσ περιοχζσ αλλά αντζχει 

και ςτθ ςκιά. Αν αναπτυχκεί αρκετά αντζχει ςτθ ξθραςία, όπωσ επίςθσ αντζχει 

και ςε χαμθλζσ κερμοκραςίεσ όπωσ – 25 ο C.  

Καταπολζμθςθ ηιηανίων 

Θ αχίλλεια ανταγωνίηεται πολφ καλά τα ηιηάνια. Κατά το πρϊτο ζτοσ, με 

ζνα ςκάλιςμα τθν άνοιξθ κι αργότερα με ζνα ξεβοτάνιςμα ελζγχονται πλιρωσ τα 

ηιηάνια. 

Άρδευςθ 

Ραρουςιάηει ςχετικι αντοχι ςτθν ξθραςία  και απαιτοφνται 3-4 

ποτίςματα κατά τθ διάρκεια του καλοκαιριοφ. 

Συγκομιδι 

Τα χριςιμα μζρθ του ωυτοφ είναι τα άνκθ, οι βλαςτοί και τα ωφλλα, 

δθλαδι ςυλλζγεται όλο το ωυτό εκτόσ τθσ ρίηασ. Θ ςυλλογι γίνεται κατά τθν 

ανκοωορία που πραγματοποιείται το καλοκαίρι και ςυνεχίηει μζχρι και το 

ωκινόπωρο ( Μάιο - Οκτϊβριο). (Κουτςόσ. Κ , 2006) 

Απόδοςθ 

Στθ καλλιζργεια τθσ αχίλλειασ ζχουμε πλιρθ παραγωγι από τον πρϊτο 

χρόνο καλλιζργειασ. Συλλζγεται μθχανικά και ξεραίνεται ςε ξθραντιρια. Θ ξθρι 

δρόγθ είναι περίπου 30% ςε ςχζςθ με τθ χλωρι και κυμαίνεται ςυνικωσ ςτα 400 

κιλά. Επιπλζον, θ αχίλλεια περιζχει ζωσ 1,4% αικζριο ζλαιο. 

Αικζριο ζλαιο 

Το αικζριο ζλαιο προζρχεται από τα άνκθ και τα ωφλλα, όπου λαμβάνεται 



με απόςταξθ. Θ Αχίλλεια περιζχει αηουλίνθ ζωσ 51%, βορνεόλθ, τερπινεόλθ, 

καμωορά, ςινεόλθ, ιςοατρτεμιςία κετόνθ και ίχνθ κουξόνθσ, λακτόνεσ, ωυτικζσ 

χρωςτικζσ, τανίνεσ, κουμαρίνεσ , ςαπωνίνεσ, ςτερόλεσ, ζνα όξινο 

γλυκοαλκαλοειδζσ (αχιλλίνθ), κυανιδίνθ, αμινοξζα (και ςαλυκιλικό οξφ), 

ςάκχαρα (γλυκόηθ, ςουκρόηθ και μανιτόλθ) και βιταμίνθ Κ. Επιπλζον, περιζχει 

χαμαηουλίνθ, ςαβινίνθ, β- πινίνθ, 1,8- κινεόλθ, λιναλλόλθ, αςκαριδόλθ, περιζχει 

ωαινολικά ςυςτατικά όπωσ ωαινολικά καρβονικά οξζα και ωλαβονοειδι 

(λουτεολόνθ και απιγενίνθ). Θ αχίλλεια είναι ζνα ωυτό πλοφςιο 

ςε χαλκό και αικζριο ζλαιο, περιζχει μεταξφ άλλων ςυςτατικϊν νιτρικά και 

ωωςωορικά άλατα και αλκαλοειδι.  

Αντενδείξεισ 

Θ παρατεταμζνθ χριςθ του βοτάνου μπορεί να κάνει το δζρμα πιο 

ευαίςκθτο ςτο ωωσ του ιλιου, ενϊ θ επαωι με τουσ χυμοφσ τθσ μπορεί να το 

κάνει ωωτοευαίςκθτο, προκαλϊντασ ωλεγμονι μζςω τθσ ζκκεςθσ ςε υπεριϊδεισ 

ακτίνεσ. Επίςθσ θ χριςθ του βοτάνου για πολφ καιρό μπορεί να επιωζρει 

δερματικά ςτίγματα, ηαλάδεσ, κολϊςεισ και πονοκεωάλουσ. Αν και το ωυτό 

βοθκά ςτθν πιξθ του αίματοσ δεν είναι επικίνδυνο ςτισ κρομβϊςεισ. 

Φαρμακευτικζσ δράςεισ 

Θ δράςθ του βοτάνου είναι εωιδρωτικι, υποταςικι, αντιωλογιςτικι, 

ςτυπτικι, διουρθτικι και αντιςθπτικι.  Θ κινεόλθ που περιζχει το ωυτό δρα ωσ 

αντιςθπτικι, αποχρεμπτικι, ανκελμινκικι, χωνευτικι και θ προαηουλζνθ είναι 

αποτελεςματικά ςπαςμολυτικι, ςτυπτικι και πικρι. Είναι βότανο ωωζλιμο ςτα 

κρυολογιματα και τθν γρίπθ. Ζχει αντιςθπτικι δράςθ του ουροποιθτικοφ και 

δρα πολφ καλά κατά των κυςτίτιδων. Το χρθςιμοποιοφμε ωσ ζνα από τα 

καλφτερα εωιδρωτικά βότανα. Ζχει αιμοςτατικι δράςθ και προκαλεί διαςτολι 



των περιωερειακϊν αγγείων μειϊνοντασ τθν πίεςθ του αίματοσ. Διεγείρει τθν 

πζψθ και τονϊνει τα αιμοωόρα αγγεία. Επιπλζον, βοθκάει ςτθ τριχόπτωςθ, 

κακϊσ προλαβαίνει τθν ωαλάκρα. Κακαρίηει το λιπαρό δζρμα και είναι 

ευεργετικό για τθν διανοθτικι κατάςταςθ Κεωρείται ειδικό ίαμα για τισ 

κρομβωτικζσ καταςτάςεισ που ζχουν ςχζςθ με τθν υψθλι πίεςθ. Στθν 

ομοιοπακθτικι το βότανο χρθςιμοποιείται για προβλιματα ςκοτοδίνθσ, 

επίςταξθσ (αιμορραγία τθσ μφτθσ) ςτοματίτιδεσ και αιμορροΐδεσ. Τζλοσ, είναι 

ζνα μελιςςοκομικό ωυτό και ταυτόχρονα εντομοαπωκθτικό (ςκακάρια, μφγεσ, 

μυρμιγκια). 

 
6.3.4 Δενδρολίβανο ( ι Αριςμαρί) 

 
Οικογζνεια: Lamiaceae 
Είδοσ: Rosmarinus officinalis 
Αγγλικι ονομαςία: Rosmarin 
 

Αναπαραγωγικό υλικό 

Το δενδρολίβανο πολλαπλαςιάηεται με ςπόρουσ, μοςχεφματα (τμιματα 

βλαςτϊν 10 cm περίπου) και παραωυάδεσ. Ο πολλαπλαςιαςμόσ με ςπόρο είναι 

εωικτόσ, ωςτόςο είναι μια χρονοβόροσ διαδικαςία. Ο πολλαπλαςιαςμόσ με 

μοςχεφματα προτιμάται. Μοςχεφματα μικουσ 10-15 εκ. λαμβάνονται από 

βλαςτοφσ μθτρικισ ωυτείασ, τα οποία ωυτεφονται ςε κατάλλθλο υπόςτρωμα ςτο 

ριηωτιριο.  

Εδαωοκλιματικζσ απαιτιςεισ 

Το δεντρολίβανο αντζχει ςε υψθλζσ και ςε χαμθλζσ κερμοκραςίεσ 

(αντζχει εφκολα μζχρι – 10 o C).  Πμωσ, αναπτφςςεται καλά ςε κερμοκραςίεσ 

θμζρασ 20-25 ο C. Γενικά, το δεντρολίβανο προτιμά κερμά και ξθρά κλίματα, ενϊ 

αντζχει εφκολα, ςε ηζςτθ και ςε ανζμουσ. Θ καλλιζργεια του δενδρολίβανου 



μπορεί να αποδϊςει επιτυχϊσ ςε καλά αποςτραγγιηόμενα αμμϊδθ ζωσ 

αργιλλοπθλϊδθ εδάωθ με pH 5.5-8. Ωςτόςο, τθ καλφτερθ απόδοςθ με 

περιςςότερο άρωμα βρζκθκε ςε εδάωθ με pH 6 – 7 και υψθλά περιεκτικότθτα 

ςε αςβζςτιο. Ζχει μζτριεσ απαιτιςεισ ςε κρεπτικά ςτοιχεία και κατά ςυνζπεια 

μπορεί ωσ καλλιζργεια να αξιοποιιςει εδάωθ υποβακμιςμζνα και ξερικζσ 

ςυνκικεσ. 

Φφτευςθ 

Το δενδρολίβανο είναι ζνα ωυτό που απαιτεί ιλιο και για το λόγο αυτό οι 

γραμμζσ τθσ καλλιζργειασ πρζπει να είναι προςανατολιςμζνεσ από τθν 

ανατολικι προσ τθν δυτικι πλευρά του αγροφ. Σε κεκλιμζνα εδάωθ, ο 

προςανατολιςμόσ τθσ καλλιζργειασ πρζπει να γίνεται με νοτιοδυτικι 

κατεφκυνςθ. Καλφτερθ εποχι για εγκατάςταςθ των μοςχευμάτων είναι θ άνοιξθ. 

Θ οριςτικι εγκατάςταςθ τουσ γίνεται τον Οκτϊβριο-Νοζμβριο ι Φεβρουάριο-

Μάρτιο.  Θ ωφτευςθ γίνεται με το χζρι ι με καπνοωυτευτικζσ μθχανζσ. Οι 

αποςτάςεισ ωφτευςθσ του δεντρολίβανου μεταξφ των γραμμϊν είναι 100 cm. 

και επί των γραμμϊν 60 cm. Για μια πιο πυκνι ωφτευςθ, μερικοί παραγωγοί 

επιλζγουν αποςτάςεισ ωφτευςθσ 25 – 50 cm επί των γραμμϊν.  Συνεπϊσ, ο 

αρικμόσ ωυτϊν ςτο ςτρζμμα είναι 1.600 – 3.300. Ωςτόςο, θ τελικι πυκνότθτα 

ωφτευςθσ μεταξφ άλλων εξαρτάται και από τθν διακεςιμότθτα του νεροφ 

άρδευςθσ. Ζχει διάρκεια ηωισ 15 – 20 χρόνια. 

Καταπολζμθςθ ηιηανίων 

Ο ζλεγχοσ των ηιηανίων είναι πολφ ςθμαντικόσ για τθν καλλιζργεια του 

δενδρολίβανου. Τα ηιηάνια επθρεάηουν τόςο τθν απόδοςθ όςο και τθ ποιότθτα 

του παραγόμενου αικζριου ελαίου. Ο ζλεγχοσ μπορεί να γίνει μθχανικά ι με το 

χζρι. 



Ανάλογα με τισ καλλιεργθτικζσ πρακτικζσ και το τφπο του εδάωουσ 

απαιτοφνται 2 – 3 ςκαλίςματα κάκε ζτοσ. Θ αποτελεςματικι πυκνότθτα των 

ωυτϊν με τθν δθμιουργία κόλου πάνω από το ζδαωοσ ςυμβάλλει ςτον καλφτερο 

ζλεγχο των ηιηανίων. Ακόμα, θ ςτάγδθν άρδευςθ βοθκάει ςτον καλφτερο ζλεγχο 

τουσ και ταυτόχρονα, αποωεφγονται τα προβλιματα μυκθτιάςεων. 

Οι εχκροί και ο ζλεγχοσ τουσ 

Το δενδρολίβανο είναι ευάλωτο ςτον τετράνυχο, ςτισ αωίδεσ, ςε 

διάωορουσ αλευρϊδεισ και ςτουσ κρφπεσ. 

Ο ζλεγχοσ όλων των παραπάνω εχκρϊν γίνεται με κατάλλθλεσ γεωργικζσ 

πρακτικζσ και με βιολογικι καταπολζμθςθ. Ρροςεκτικι παρακολοφκθςθ των 

πλθκυςμϊν των εντόμων ςε ςυνδυαςμό με εωαρμογι κατάλλθλων 

ωυτοπροςτατευτικϊν βιολογικϊν ςκευαςμάτων ι με εξαπόλυςθ παραςίτων, με 

χριςθ θκολογικϊν τεχνικϊν (παγίδεσ κίτρινου χρϊματοσ) κα ςυμβάλλουν ςτθν 

διατιρθςθ του ωυλλϊματοσ τθσ καλλιζργειασ χωρίσ παράςιτα. 

Λίπανςθ 

Στθ καλλιζργεια του δεντρολίβανου λειτουργεί ευεργετικά θ προςκικθ 

οργανικϊν ςκευαςμάτων και τθν παραγωγι πιο ποιοτικϊν προϊόντων.  

Άρδευςθ 

Θ καλλιζργεια του δεντρολίβανου είναι ςχετικά απαιτθτικι ςε άρδευςθ. 

Το πότιςμα τθσ καλλιζργειασ είναι αναγκαίο κατά τθν εγκατάςταςθ και μζχρι να 

αναπτυχκοφν πλιρωσ τα ωυτά. Αν θ περιοχι ςτθν οποία καλλιεργείται ζχει 

χαμθλζσ βροχοπτϊςεισ, χρειάηεται άρδευςθ ϊςτε να αποκτιςει ζνα ιςχυρό 

ριηικό ςφςτθμα. Σε περιοχζσ με βροχοπτϊςεισ πάνω από 500 mm και εωόςον τα 

ωυτά ζχουν εγκαταςτακεί πλιρωσ θ καλλιζργεια μπορεί να ςυνεχίςει με 



ελάχιςτεσ αρδεφςεισ ςε κρίςιμα ςτάδια.  

Συγκομιδι 

Συλλζγονται τα ωφλλα, τα άνκθ και τα μαλακά κλαδιά κυρίωσ τουσ 

καλοκαιρινοφσ μινεσ.  

Στθν καλλιζργεια του δενδρολίβανου ςυνικωσ ζχουμε μια ι δφο 

ςυλλογζσ  το ζτοσ, ανάλογα με τισ ςυνκικεσ και ανάλογα με το αν θ ςυλλογι του 

γίνεται για παραγωγι ξθρισ δρόγθσ ι για τθν παραγωγι αικζριου ελαίου. Θ 

ςυγκομιδι μπορεί να πραγματοποιθκεί το πρϊτο ζτοσ, ωςτόςο καλφτερα είναι 

να γίνεται από το δεφτερο ζτοσ. Ριο ςυχνά θ ςυγκομιδι γίνεται μθχανικά με 

κατάλλθλα μθχανιματα. 

Για τθ καλφτερθ παραγωγι αικζριου ελαίου με τθν υψθλότερθ ποιότθτα, 

κα πρζπει να ςυλλζγονται μόνο τα άνκθ και όταν τα ωυτά είναι ςε άνκιςθ 

(Μάιο, Λοφνιο, Λοφλιο). Θ μθχανικι ςυγκομιδι προτιμάται από τουσ παραγωγοφσ 

κακότι το δενδρολίβανο ανκίηει όλθ τθν διάρκεια του ζτουσ. Με ςυχνζσ 

ςυλλογζσ οι αποδόςεισ είναι υψθλότερεσ αωοφ πετυχαίνουμε ςυνεχι 

αναβλάςτθςθ των ωυτϊν. Θ καλλιζργεια κόβεται ςυχνά πριν από τθν ζναρξθ τθσ 

ανκοωορίασ, κακϊσ το αποξθραμζνο προϊόν περιζχει μόνο τα ωφλλα. 

Αν ο παραγωγόσ κζλει να προωκιςει το δεντρολίβανο ςε νωπι μορωι, 

τότε  θ ςυλλογι του γίνεται όταν τα ωυτά του δενδρολίβανου βρίςκονται ςε νζα 

ωάςθ αναβλάςτθςθσ όταν δθλαδι οι βλαςτοί είναι μικροί και πράςινοι για να 

μποροφν να χρθςιμοποιοφνται ςτθν μαγειρικι προετοιμαςία. Ξυλϊδθ ςτελζχθ 

κα μειϊςουν τθν τιμι του παραγόμενου προϊόντοσ. 

Θ ςυλλογι νωποφ δενδρολίβανου γίνεται νωρίσ το πρωί, το ςυλλεγόμενο 

προϊόν πριν από τθ ςυςκευαςία για τθν αγορά ψφχεται και διατθρείται ςτουσ 5 ° 



C. Στθν κερμοκραςία αυτι το ςυγκομιςμζνο προϊόν μπορεί να διατθρθκεί για 2 – 

3 εβδομάδεσ, λαμβάνοντασ υπόψθ και τθν απϊλεια υγραςίασ του προϊόντοσ. Ο 

δεφτεροσ ςθμαντικόσ παράγοντασ μετά τθν κερμοκραςία που επθρεάηει τθν 

διάρκεια ηωισ των αρωματικϊν είναι θ πρόλθψθ τθσ υπερβολικισ απϊλειασ 

υγραςίασ. 

Απόδοςθ 

Θ πλιρθσ απόδοςθ αρχίηει από το 3ο ζτοσ. Θ μζςθ ςτρεμματικι απόδοςθ 

κυμαίνεται ςε 1.200 kg (χλωρό). Θ ςχζςθ ξθροφ/χλωροφ είναι 1:3. Θ παραγωγι 

ξθρϊν ωφλλων ανζρχεται ςε 400 kg /ςτρζμμα. Θ απόδοςθ τθσ καλλιζργειασ  ςε 

αικζριο ζλαιο κυμαίνεται περίπου ςε 1,5 – 3 % (6 – 8 κιλά ανά ςτρζμμα). 

Ωςτόςο, θ απόδοςθ του αικζριου ελαίου επθρεάηεται από τισ εδαωοκλιματικζσ 

ςυνκικεσ τθσ περιοχισ.  (Κοφτςοσ Κ., 2006) 

Ροιότθτα αικζριου ελαίου 

Το αικζριο ζλαιο του Δεντρολίβανου όταν αποςτάηεται από τα άνκθ ζχει 

ζνα ιςχυρό αναηωογονθτικό ωυτικό άρωμα μζντασ με ξυλϊδθ βαλςάμικο τόνο, 

είναι άχρωμο ζωσ ελαωρϊσ κίτρινο με υδαρζσ ιξϊδεσ. 

Το αικζριο ζλαιο του δεντρολίβανο μπορεί να αποςταχτεί από το ςφνολο 

του ςυγκομιςμζνου υλικοφ. Το αποτζλεςμα αυτι τθσ πράξθσ είναι το τελικό 

προϊόν να ζχει περιςςότερθ περιεκτικότθτα ςε καμωορά αλλά κεωρείτο 

κατϊτερθσ ποιότθτασ από τθν αγορά. Θ πρακτικι να αποςτάηεται αικζριο ζλαιο 

χωριςτά από τισ κορυωζσ των ανκζων απαιτεί περιςςότερθ εργαςία αλλά είναι 

πολφ υψθλισ ποιότθτασ. 

Το διεκνζσ πρότυπο ISO 11164:1995 προδιαγράωει τισ ποιοτικζσ 

απαιτιςεισ αποξθραμζνου δενδρολίβανου. Θ απαραίτθτθ περιεκτικότθτα ςε 



αικζριο ζλαιο των αποξθραμζνων αρωματικϊν ωυτϊν αποτελεί βαςικό 

παράγοντα ςυμβάλλοντασ ςτθν ζνταςθ τθσ γεφςθσ. Κατά ςυνζπεια, όςον αωορά 

το δεντρολίβανο κα πρζπει ολόκλθρα τα ωφλλα του να περιζχουν τουλάχιςτον 

1,2% πτθτικό ζλαιο, 10% κατ 'ανϊτατο όριο ξζνεσ φλεσ, 2% κατ' ανϊτατο όριο 

ξυλϊδθ ςτελζχθ, και 7% κατ' ανϊτατο όριο τζωρα. 

Συςκευαςία - Αποκικευςθ 

Το δενδρολίβανο όταν διατίκεται απευκείασ ςτθν αγορά ωσ νωπό προϊόν 

ςε καταςτιματα ι ςε ςοφπερ μάρκετ, πρζπει να ςυςκευάηεται ςε κατάλλθλα 

ωακελάκια από ςελοωάν, ενϊ όταν πρόκειται να μεταωερκεί ςε μεγάλεσ 

ποςότθτεσ κα πρζπει να ςυςκευάηεται ςε κατάλλθλα χαρτοκιβϊτια. 

Το αποξθραμζνο δεντρολίβανο πωλείται ςυνικωσ είτε ςε χαρτοκιβϊτια 

είτε ςε γυάλινα ι πλαςτικά δοχεία. Για μεγαλφτερθ διάρκεια ηωισ το 

αποξθραμζνο προϊόν του δεντρολίβανου πρζπει να αποκθκευτεί ςε 

ςκουρόχρωμεσ αεροςτεγείσ γυάλινεσ ςυςκευαςίεσ και ςε κερμοκραςίεσ 

αποκικευςθσ κάτω των 18 ˚ C.  

Τα αικζρια ζλαια μπορεί να διατίκενται είτε χφμα είτε ςυςκευαςμζνα ςε 

μικρζσ γυάλινεσ ςυςκευαςίεσ. Τα αικζρια ζλαια είναι πτθτικά και ωσ τζτοια, ι 

όλθ διαδικαςία από τθν παραγωγι (περιλαμβανομζνου και του χρόνου 

αποκικευςθσ) μζχρι τθν διάκεςθ τουσ, ςυνιςτά μεγάλθ προςοχι. 

Θ αποκικευςθ του αικζριου ελαίου του δενδρολίβανου και μζχρι αυτό να 

χρθςιμοποιθκεί, γίνεται ςε δροςερό, ξθρό χϊρο. Τοποκετείται ςε ςκουρόχρωμα 

αεροςτεγι γυάλινα μπουκάλια και ωροντίηουμε να μθν εκτίκενται ςε κερμότθτα 

και ςε βαρζα μζταλλα. 

 



Δράςεισ του δεντρολίβανου 

Το δενδρολίβανο ζχει πολλζσ δράςεισ όπωσ:  

Αντιςθπτικι δράςθ: το δεντρολίβανο είναι αντιςθπτικό ςτόματοσ για τα 

οφλα, το λαιμό και τισ πλθγζσ. Το δεντρολίβανο είναι ιδιαίτερα χριςιμο για τισ 

εντερικζσ λοιμϊξεισ, τθν διάρροια, τθ κολίτιδα, καταπολεμά τθν δυςπεψία τον 

μετεωριςμό, τισ θπατικζσ διαταραχζσ, και το ίκτερο. 

Αντιμυκθτιακι και αντιβακτθριδιακι δράςθ: Το δεντρολίβανο ζχει 

βακτθριοκτόνο δράςθ, αωοφ βρζκθκε ότι αναςτζλλει ζξι μικροοργανιςμοφσ που 

αλλοιϊνουν ςυνικωσ το κρζασ και αντιμυκθτιακι δράςθ, κακϊσ και τθν 

παραγωγι τοξινϊν από διάωορουσ μφκθτεσ. Το δενδρολίβανο ζχει υψθλι 

περιεκτικότθτα ςε ςίδθρο, αςβζςτιο και βιταμίνθ Β6. 

Σθπτικι δράςθ: Το ζλαιο του δενδρολίβανου είναι αποτελεςματικό για 

τθν χαλάρωςθ του δζρματοσ και χρθςιμοποιείται αρκετά ςε πολλά ςκευάςματα 

τα οποία είναι κατά τθσ ακμισ του δζρματοσ, τθσ δερματίτιδασ και κεραπεφει τα 

εκηζματα. Επίςθσ, το δεντρολίβανο ενκαρρφνει τθν ανάπτυξθ των μαλλιϊν 

καταπολεμϊντασ διαταραχζσ του τριχωτοφ τθσ κεωαλισ. Ενεργεί κατά τθσ 

πιτυρίδασ των μαλλιϊν ενιςχφοντασ τα τριχοκυλάκια. Ακόμα, ςυνιςτάται για τα 

λιπαρά μαλλιά, κακϊσ χαρίηει λάμψθ και βελτιϊνει το ςκοφρο χρϊμα. 

Αποχρεμπτικι δράςθ: Το δεντρολίβανο είναι αποτελεςματικό ςτο 

αναπνευςτικό ςφςτθμα καταπολεμϊντασ το άςκμα, τθν βρογχίτιδα και τον 

κοκίτθ. 

Τονωτικι και χαλαρωτικι δράςθ: το ωυτό του δεντρολίβανου ζχει 

τονωτικζσ δράςεισ ςτο ςτομάχι, τονωτικό του ςτομάχου, μειϊνει τθν νευρικι 

ζνταςθ, καταπολεμά τουσ μυϊκοφσ ςπαςμοφσ, τουσ πονοκεωάλουσ, τισ 



θμικρανίεσ, τισ νευραλγίεσ, τθν ψυχικι κόπωςθ και τθν νευρικι εξάντλθςθ. 

Κερμαντικι δράςθ: Το δεντρολίβανο είναι κερμαντικό και διεγείρει τθν 

κυκλοωορία του αίματοσ προσ τον εγκζωαλο και βελτιϊνει τθ ςυγκζντρωςθ και 

τθ μνιμθ. Είναι χριςιμο για τουσ νευρικοφσ πονοκεωάλουσ και τισ θμικρανίεσ. 

Διουρθτικι δράςθ: Οι διουρθτικζσ ιδιότθτεσ του δεντρολίβανου είναι 

χριςιμεσ για τθν κατακράτθςθ υγρϊν κατά τθν ζμμθνο ρφςθ ενϊ δρα κατά τθσ 

παχυςαρκίασ και τθσ κυτταρίτιδασ.. 

 Μελιςςοτροωικό ωυτό 

 Αντενδείξεισ 

Το αικζριο ζλαιο πζρα από τισ ευεργετικζσ χριςεισ που ζχει, μπορεί να 

δθμιουργιςει παρενζργειεσ όπωσ ερεκιςμό του δζρματοσ και τα μάτια. Θ χριςθ 

του δενδρολίβανου για κεραπευτικοφσ ςκοποφσ κα πρζπει να αποωεφγεται, εάν 

ο χριςτθσ πάςχει από επιλθψία ι υψθλι αρτθριακι πίεςθ, κακϊσ επίςθσ και 

κατά τθ διάρκεια τθσ εγκυμοςφνθσ. Τα αικζρια ζλαια μπορεί να είναι επιβλαβι 

ςε περίπτωςθ κατάποςθσ, και κα πρζπει να ωυλάςςονται μακριά από παιδιά. 

Χθμικι ςφςταςθ του αικζριου ελαίου 

Θ ποιοτικι ςφνκεςθ του δεντρολίβανου ποικίλει ανάλογα με τθ 

γεωγραωικι προζλευςθ, τισ οικολογικζσ ςυνκικεσ και τθν θλικία του ωυτοφ. Τα 

κφρια ςυςτατικά του αικζριου ελαίου είναι: 

- μονοτερπενικοί υδρογονάνκρακεσ όπωσ α-πιπζνιο, β-πιπζνιο, καμωζνιο, 

μυρκζνιο, α- και γ-τερπινζνιο, λιμονζνιο κ.α.,  

- μονοτερνενικζσ αλκοόλεσ όπωσ λιναλοόλθ, βορνεόλθ, τερπινεν-4-όλθ,  

- εςτζρεσ όπωσ οξεικόσ βορνυλ-εςτζρασ, οξεικόσ ωενχυλ-εςτζρασ ,  



- οξείδια όπωσ 1,8 κινεόλθ,  

- κετόνεσ όπωσ καμωορά, βερμπενόνθ, καρβόνθ και  

- ςεςκιτερπζνια όπωσ β-καρυοωυλλζνιο.  

Θ 1,8-κινεόλθ, θ καμωορά και το καμωζνιο, του δίνουν τθν αίςκθςθ του 

αρϊματοσ του “παλιοφ ωαρμακείου”. Το πιπζνιο και οι ποςότθτεσ οξεικοφ 

βορνυλεςτζρα, βορνεόλθσ και λιναλοόλθσ προςδίδουν μια γλυκιά αίςκθςθ 

μυρωδιάσ δάςουσ.  Στθν Ελλάδα, ευδοκιμεί ο χθμειότυποσ 1,8-cineol, όπου είναι 

ζνασ από τρεισ χθμειότυπουσ αικζριου ελαίου του δεντρολίβανου που υπάρχουν 

{Camphora-Borneol (Λςπανία) - 1,8 Cineol (Τυνθςία) - Verbenone (Γαλλία)- 

Επίςθσ, θ καλφτερθ δυνατι ποιότθτα αικζριου ελαίου δεντρολίβανου 

προκφπτει εωόςον τα ωφλλα του ωυτοφ αποξθρακοφν ςε ςκιά, όχι ςτον ιλιο, και 

φςτερα αποκθκευτοφν. 

                    (Νηζιμ Τόνι Διαιτολόγοσ Διατροωολόγοσ Θράκλειο Κριτθσ,  
http://www.mydiatrofi.gr,                 

http://agrosimvoulos.gr, newsn.wordpress.com) 
 
 
 
 
 

6.3.5 Δίκταμοσ (ι Ζρωντασ ) 

Οικογζνεια: Labiatae 
Είδοσ: Origanum dictamnus  

Αγγλικι ονομαςία: Ditanny 

 

Αναπαραγωγικό υλικό 

Ο πολλαπλαςιαςμόσ του δίκταμου γίνεται με ςπόρο, μοςχεφματα και 

παραωυάδεσ το Φκινόπωρο ι τθν Άνοιξθ.  

http://www.mydiatrofi.gr/trofi/trofima/votana-baxarika/dentrolivano-oi-thavmatourges-tou-idiotites
http://agrosimvoulos.gr/


Ρροετοιμαςία εδάωουσ 

Ο δίκταμοσ μπορεί να ωυτευτεί ςε ορεινά, επικλινι και πετρϊδθ εδάωθ, 

όμωσ ευδοκιμεί και ςε εδάωθ αμμοαργιλϊδθ που αποςτραγγίηουν εφκολα.  

Φφτευςθ 

Θ εγκατάςταςθ τθσ καλλιζργειασ πραγματοποιείται το ωκινόπωρο 

(Οκτϊβριο - Νοζμβριο) ι τθν άνοιξθ (Φεβρουάριο - Μάρτιο). Οι μζςεσ 

αποςτάςεισ ωφτευςθσ είναι 0,50m μεταξφ των γραμμϊν και 0,25m μεταξφ των 

ωυτϊν επί τθσ γραμμισ. Συνεπϊσ, θ πυκνότθτα είναι κατά μζςο όρο 

8.000 ωυτά ανά ςτρζμμα.  

Λίπανςθ 

Θ προςκικθ οργανικισ ουςίασ (κοπριάσ) 3-4 τόνοι/ςτρζμμα, ςυμβάλλει 

ςτθν ανάπτυξθ υγιϊν βλαςτϊν µε πλοφςιο ωφλλωµα.  

Καταπολζμθςθ ηιηανίων 

Θ καταπολζμθςθ των ηιηανίων γίνεται µε ςκάλιςμα ι ξεβοτάνιςμα. 

 Άρδευςθ 

Ο δίκταμοσ είναι ξερικι καλλιζργεια, ωςτόςο θ περιοριςμζνθ άρδευςθ 

παρζχει δυνατότθτα για τθ ςυνεχι ανκοωορία κατά τθ διάρκεια 

του καλοκαιριοφ.  

Συγκομιδι 

Θ ςυγκομιδι του Δίκταμου ξεκινάει το νωρίτερο , ςτο δεφτερο δεκαιμερο 

του Μαΐου και το αργότερο , ςτισ αρχζσ Λουλίου και ςυνεχίηεται όλο το καλοκαίρι 

μζχρι το τζλοσ Οκτωβρίου, διαρκεί δθλαδι τθν περίοδο ανκοωορίασ του ωυτοφ . 

http://www.gaiapedia.gr/gaiapedia/index.php/%CE%94%CE%AF%CE%BA%CF%84%CE%B1%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CF%86%CF%85%CF%84%CF%8C
http://www.gaiapedia.gr/gaiapedia/index.php/%CE%9C%CE%BF%CF%81%CF%86%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CF%87%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%84%CE%AC%CE%BC%CE%BF%CF%85
http://www.gaiapedia.gr/gaiapedia/index.php/%CE%95%CE%B4%CE%B1%CF%86%CE%BF%CE%BA%CE%BB%CE%B9%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82_%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B8%CE%AE%CE%BA%CE%B5%CF%82_%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%84%CE%AC%CE%BC%CE%BF%CF%85


Γίνεται κοπι όλου του υπζργειου μζρουσ. Ρρϊτα, ςυλλζγονται οι ανκοωόροι 

βλαςτοί με τα λίγα ωφλλα τθσ βάςθσ τουσ και χωριςτά τα υπόλοιπα μζρθ του 

ωυτοφ , με ψαλίδι και ποτζ με το χζρι για να μθν τραυματιςτοφν οι νεότεροι 

βλαςτοί . H ςυλλογι του δεν πρζπει να γίνεται μετά από βροχι ι τισ πολφ υγρζσ 

μζρεσ , γιατί καταςτρζωονται τα ςυλλεγόμενα τμιματα . Συνικωσ γίνεται το 

πρωί , κακϊσ θ ηζςτθ τθσ θμζρασ εξατμίηει το αικζριο ζλαιο του ωυτοφ . Αν το 

πρωινό είναι ιδιαίτερα υγρό , θ ςυλλογι καλφτερα να γίνεται πριν τθ δφςθ του 

θλίου. Πςο υπάρχει επαρκισ υγραςία, τα ωυτά εκπτφςςουν ςυνεχϊσ 

ανκοωόρουσ βλαςτοφσ. Από το 1ο χρόνο εγκατάςταςθσ ζχουμε ςυγκομιδι, ενϊ 

από το 2ο χρόνο και μετά μποροφν να γίνουν δφο ζωσ 4 ςυγκομιδζσ ανά ζτοσ. Θ 

διάρκεια τθσ καλλιζργειασ του δίκταμου είναι 4 ζτθ.  

Ξιρανςθ 

Θ ξιρανςθ του ςυγκομιςμζνου ωυτικοφ υλικοφ πραγματοποιείται ςε 

ςκιεροφσ και καλά αεριηόμενουσ χϊρουσ και μόνο όταν θ ποςότθτα του είναι 

μεγάλθ και ο καιρόσ δροςερόσ εκτίκεται ςτον ιλιο . Θ διαδικαςία τελειϊνει όταν 

θ ςτερει φλθ ζχει το 1/3 του βάρουσ τθσ ςυλλεχκείςασ φλθσ για το 

καλλιεργθμζνο ωυτό και το 1/2 του βάρουσ για το αυτοωυζσ ωυτό . Στθν 

ςυνζχεια τοποκετείται ςε ςακιά από λινάτςα και είτε αποκθκεφεται ςε ξθροφσ 

χϊρουσ , είτε προμθκεφεται ςτουσ εμπόρουσ , που το ςυςκευάηουν ςε δζματα.   

Αποδόςεισ  

Σε νωπό βάροσ ωκάνουν μζχρι και 400 – 600 kg /ςτρζμμα, ενϊ θ ςχζςθ 

νωποφ προσ ξθρό βάροσ είναι 1:2,5-3. Θ περιεκτικότθτα ςε αικζριο ζλαιο ςτα 

ξθρά ωφλλα είναι 1,5 – 2,5 %. ( Κοφτςοσ Κ., 2006) 

Χθμικι ςφςταςθ 

http://www.gaiapedia.gr/gaiapedia/index.php/%CE%95%CE%B4%CE%B1%CF%86%CE%BF%CE%BA%CE%BB%CE%B9%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82_%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B8%CE%AE%CE%BA%CE%B5%CF%82_%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%84%CE%AC%CE%BC%CE%BF%CF%85
http://www.gaiapedia.gr/gaiapedia/index.php/%CE%94%CE%AF%CE%BA%CF%84%CE%B1%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CF%86%CF%85%CF%84%CF%8C


Τα τμιματα που χρθςιμοποιοφνται για ωαρμακευτικοφσ ςκοποφσ είναι τα 

υπζργεια τμιματα (ανκιςμζνεσ κορυωζσ βλαςτϊν και ωφλλα). Τα κφρια χθμικά 

ςυςτατικά του δίκταμου είναι θ κυμόλθ, καρβακρόλθ, καμωορά, ουςίεσ που 

δίνουν κεραπευτικζσ ιδιότθτεσ , κακϊσ  και θ πουλεγόνθ , που δίνει αρωματικζσ 

ιδιότθτεσ. Επίςθσ, είναι μια πλοφςια πθγι ωαινολικϊν ενϊςεων, με κυριότερθ 

κατθγορία τα δεψίδια (χθμικι ομάδα που περιζχει υπομονάδεσ καωεϊκοφ οξζοσ 

που ςυνδζονται μεταξφ τουσ μζςω εςτερικϊν ι αικερικϊν δεςμϊν). Κουμαρίνεσ, 

Φαινολικά οξζα, Φλαβονοειδι (apigenin, kaempferol, quercetin, eriodictyol, 

taxifolin, narigenin), Τριτερπζνια (oleanolic , rare 21α-OH oleanolic acid, ursolic 

acid , 21α-OH ursolic acid και ouvaol). Θ κυμόλθ αποτελεί κφριο ςυςτατικό του 

πολυςφνκετου αικζριου ελαίου, ςε ποςοςτό 78% (v/v). Ακόμα, ςε αυτό 

υπάρχουν μεταξφ άλλων τα 3-κουγζνιο (0.3%), α-πινζνιο (0.3%), β-

πινζνιο (0.3%), α-τερπινζνιο (0.9%), π-κυμζνιο (10.1%), γ-τερπινζνιο (7.9%), β-

καρυοωυλλζνιο (0.4%), λιναλοόλθ (0.4%) και τερπινεν-4-όλθ (0.3%). 

Ρροςδιορίςτθκαν και τα ακόλουκα ςυςτατικά: τρικυκλζνιο, ςαβινζνιο, 

λιμονζνιο, λιναλοόλθ, καμωορά όπωσ και κατεχίνεσ.  

Ωςτόςο, παρατθροφνται διαωορζσ ςτισ αναλογίεσ πολλϊν ςυςτατικϊν 

ανάλογα με το μζροσ του ωυτοφ που εξετάηεται και τθ μζκοδο που 

χρθςιμοποιείται . Ραρατθροφνται υψθλότερα ποςοςτά καρβακρόλθσ ςτα  

βράκτια από ότι ςτα ωφλλα και π-κυμενίου ςτα ωφλλα από ότι ςτα βράκτια . Θ 

απόκλιςθ μεταξφ των μεκόδων μπορεί να εξθγθκεί με τθ διαωορετικι 

ευαιςκθςία τουσ ςε ςυγκεκριμζνεσ ενϊςεισ . Θ headspace ανάλυςθ είναι 

περιςςότερο ευαίςκθτθ ςτισ  πιο πτθτικζσ ενϊςεισ , αντίκετα τα ςεςκιτερπζνια 

είναι λιγότερο ανιχνεφςιμα από τθ μζκοδο αυτι .  

 



Ρίνακασ 6.3.5α Ροιοτικι και ποςοτικι ςφςταςθ (% ν/ν) των κυριότερων πτθτικϊν 

ενϊςεων ςτο Ο.dictαmnus 
 

Εκχφλιςμα με CfuCh ςτα 
ωφλλα και HP-GC  

Headspace ανάλυςθ 
ςτα ωφλλα  

Headspace 
ανάλυςθ ςτα άνκθ  

π-κυμζνιο  26,00% 48,20% 40,50% 

κυμοκινόνθ  22,90% 13,00% 17,00% 

καρβακρόλθ  6,30% 2,90% 5,60% 

α-κοπαϊνθ  5,50% 2,00% 1,10% 

ςαβινζνιο  3,60% 7,40% 8,70% 

γερμακρίνθ-D  3,20% 0,60% 0,30% 

βορνεόλθ  3,00% 1,60% 1,60% 

β-καρυοωυλλζνιο  0,90% 0,40% 0,20% 

γ-τερπινζνιο  0,30% 2,90% 5,20% 

 

Στον παρακάτω πίνακα, παρουςιάηεται θ χθμικι ςφςταςθ του αικζριου ελαίου 

του δίκταμου, ωσ προσ τα βαςικά ςυςτατικά. Θ μζκοδοσ που χρθςιμοποιικθκε 

για τον προςδιοριςμό τθσ ςφςταςθσ είναι θ GC/MS.  Στθν τελευταία ςτιλθ, 

παρουςιάηεται θ χθμικι ςφςταςθ του δίκταμου ςε εκχφλιςμα πετρελαϊκοφ 

αικζρα.  

 

Ρίνακασ 6.3.5β Χθμικι ςφςταςθ αικζριου ελαίου του δίκταμου τθσ Κριτθσ. 

% Κριτθ 
(άγριο 
δίκταμο)  

Θράκλειο 
Κριτθσ (άγριο 
δίκταμο)  

Θράκλειο 
Κριτθσ 
(καλλιεργοφμ
ενο δίκταμο)  

Λεράπετρα 
Κριτθσ   

carvacrol  58,8-82,3  51,70  42,90  44,97  

γ-terpinene  4,45  14,10  9,20  -  

p-cymene  7,5  8,78  10,10  2,04  

carvacrol 
methyl ether  

1,1  0,28  -  -  

caryophylene  2,1  -  3,88  1,02  

camphene  0,07  0,15  0,12  -  



myrcene  0,25  1,63  0,98  -  

α-terpinene  0,42  2,82  2,39  -  

β-pinene  0,05-1,1  0,12  -  -  

thymol  0,44  0,13  0,61  2,56  

1,8-cineol  0,39  -  -  -  

α-thujene  -  1,44  1,17  -  

linalool  0,78-0,9  1,10  1,49  1,02  

borneol  1,71  -  0,37  3,41  

 

Φαρμακευτικζσ Λδιότθτεσ  

O δίκταμοσ εμωανίηει πολλζσ ωαρμακευτικζσ ιδιότθτεσ όπου περιγράωονται    

 παρακάτω: 

1.  Αντιοξειδωτικι  δράςθ  

Οωείλεται ςτθν φπαρξθ των πολυωαινολϊν μζςα ςτα εκχυλίςματα του 

ωυτοφ . Ζχουν ςυηθτθκεί διάωοροι μθχανικοί για τθ δράςθ των πολυωαινολϊν , 

όπωσ θ επίδραςι τουσ ςτθν LDL ( χαμθλισ πυκνότθτασ λιποπρωτεΐνθ ) , που 

είναι παράγοντασ πρόκλθςθσ ακθρωµατικϊν πλακϊν , θ ζνωςθ µε τισ ελεφκερεσ 

ρίηεσ που παράγονται από τουσ ενεργοποιθμζνουσ μεταβολίτεσ οξυγόνου και θ 

δζςμευςθ του ςιδιρου που καταλφει τισ οξειδωτικζσ αντιδράςεισ . Τα παραπάνω 

δείχνουν ότι το ςυγκεκριμζνο ωυτό δρα ωσ αποτελεςματικό αντιοξειδωτικό ςτον 

ανκρϊπινο οργανιςμό και μειϊνει τον κίνδυνο νοςθμάτων που είναι απόρροια 

τθσ επίδραςθσ των ενεργοποιθμζνων μεταβολιτϊν .  

2.  Αντιµικροβιακι  δράςθ 

Από μελζτθ οριςμζνων ςυςτατικϊν του αικζριου ελαίου διαπιςτϊκθκε 

ότι το γ-τερπινζνιο και το π-κυµζνιο δεν εμωάνιςαν καμία αντιµικροβιακι δράςθ 

, ςε αντίκεςθ µε τθν καρβακρόλθ και τθ κυµόλθ , που παρουςίαςαν πολφ υψθλά 



επίπεδα αντιµικροβιακισ δράςθσ για όλουσ τουσ κλϊνουσ( όπωσ των βακτθρίων 

Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus hominis, 

Escherichia coli και του μφκθτα Penicillium digitatum κλπ) , µε μόνθ εξαίρεςθ 

αυτόν του Pseudomonas aeruginosa. Το ςυγκεκριμζνο βακτιριο βρζκθκε να 

εμωανίηει μικρι ευαιςκθςία ςτθν πουλεγόνθ . Θ κυµόλθ εμωανίηει ςυγκριτικά 

μεγαλφτερθ αντιµικροβιακι δράςθ ενάντια ςτα Gram αρνθτικά βακτιρια , από 

ότι θ καρβακρόλθ . Αντίκετα , θ καρβακρόλθ ζχει αποδειχκεί ότι ζχει επιπλζον 

αντιµθκυτιαςικζσ ιδιότθτεσ. 

Το αικζριο ζλαιο, το προερχόμενο από τα βράκτια , εμωανίηει μεγαλφτερθ 

αντιµικροβιακι δράςθ από ότι το προερχόμενο από τα ωφλλα . Ακόμα, το 

αικζριο ζλαιο του δίκταμου των ωφλλων τόςο του καλλιεργοφμενου όςο και 

άγριου ωυτοφ εμωανίηει αξιοςθμείωτθ αντιςταωυλοκκοκικι δράςθ, ςε αντίκεςθ 

με το αικζριο ζλαιο με προζλευςθ τα βράκτια που είναι αςκενι. 

Κάποιοι επιςτιμονεσ αςχολικθκαν µε τισ πικανζσ αντιµθκυτιαςικζσ 

δράςεισ που μπορεί να ζχει το αικζριο ζλαιο του δίκταμου ζναντι του μφκθτα 

Penicillium digitatum    

3.  Κυτταροτοξικι  δράςθ 

Το αικζριο ζλαιο του δίκταμου προκαλεί αφξθςθ των επιπζδων τθσ S-

τρανςωεράςθσ τθσ γλουτακειόνθσ ςε πολλαπλοφσ ιςτοφσ . Αυτό είναι πολφ 

ςθμαντικό, γιατί το ςυγκεκριμζνο ζνηυµο ζχει βαςικό ρόλο ςτο να αποτοξινϊνει 

τον οργανιςμό από τα διάωορα χθμικά καρκινογόνα. Από μελζτθ διαπιςτϊκθκε 

ότι το αικζριο ζλαιο, ακόμα και ςε μικρζσ ςυγκεντρϊςεισ, προκαλεί το κάνατο 

των καρκινικϊν κυττάρων ςτον ίδιο βακμό που προκαλεί τον κάνατο και των 

ωυςιολογικϊν κυττάρων .  



4.  Γυναικολογικι δράςθ  

Ζχει αποδειχκεί από ζρευνεσ ότι το ωυτό και το αικζριο ζλαιο του 

βοθκοφν αποτελεςματικά ςε περίπτωςθ λευκόρροιασ , ςτθν αποβολι του 

πλακοφντα μετά τθ γζννα και ςτθ μείωςθ τθσ ζνταςθσ ςε περίπτωςθ νευρικισ 

ωφςεωσ προ-εμμθνορροϊκοφ ςυνδρόμου . Είναι γαλακταγωγά και εμμθναγωγά 

ςε περιπτϊςεισ αμθνόρροιασ . 

5.  Αντι - αιμορραγικι  &  Επουλωτικι  δράςθ  

 Σταματά τισ αιμορραγίεσ (ςταματόχορτο), επουλϊνει τραφματα και 

εςωτερικζσ πλθγζσ , και εξαλείωει τουσ μϊλωπεσ . 

6. Αντι - ελκϊδθσ δράςθ 

  Δρα κατά του ζλκουσ του ςτομάχου . 

7.  Καταπραυντικι δράςθ  

  Σαν αωζψθμα ανακουωίηει από πονόλαιμο , πονοκεωάλουσ , νευραλγίεσ, 

ςυνιςτάται ςε νευρικζσ διαταραχζσ, νευρικοφσ πονοκεωάλουσ και άλλα 

νοςιματα του νευρικοφ ςυςτιματοσ , ςτομαχικζσ και εντερικζσ διαταραχζσ – 

κακϊσ βοθκάει ςτθ χϊνεψθ (ςτομαχόχορτο) , πόνουσ περιόδου . 

8.  Μυοχαλαρωτικι δράςθ  

   Ζχει ςπαςμολυτικι επίδραςθ ςε ιςχυροφσ μυϊκοφσ  πόνουσ  ( αυχζνασ , 

μζςθ ) 

9. Αντιωλεγμονϊδθσ  δράςθ  

     Σαν κατάπλαςμα, ο δίκταμοσ καταπραψνει δερματικζσ ωλεγμονζσ , 



πόνουσ αρκρίτιδασ και ρευματιςμοφσ. Επιπλζον, θ ρίηα του ωσ αλοιωι μπορεί να 

χρθςιμοποιθκεί για τθ κεραπεία τθσ ιςχιαλγίασ. 

10. Τονωτικι δράςθ 

  Το ζγχυμα από ολόκλθρο το ωυτό χρθςιμοποιείται για τθν 

αναηωογόνθςθ του οργανιςμοφ και ςαν αωροδιςιακό. 

         11.Στοματικι δράςθ 

  Ο δίκταμοσ λζγεται και ςτοματόχορτο, αωοφ καταπολεμά τθν κακοςμία 

του ςτόματοσ και βοθκάει ςτθν αντιμετϊπιςθ ουλίτιδων (ςτοματόχορτο).  

Σφµωωνα µε τον Faid και τουσ ςυνεργάτεσ του * 1996 + , θ ςειρά τθσ 

δράςθσ των ςυςτατικϊν του ελαίου του δίκταμου  είναι θ εξισ : ωαινόλεσ ( 

μζγιςτθ δράςθ ) >αλκοόλεσ > αλδεψδεσ > κετόνεσ > αικζρεσ > υδρογονάνκρακεσ .  

 

Ρίνακασ 6.3.5γ Συνοπτικι απεικόνιςθ τθσ επίδραςθσ του ελαίου του 

δίκταμου ςτον οργανιςμό κακϊσ και των πτθτικϊν ενϊςεων που οωείλονται. 

π-κυμζνιο  
Αναλγθτικό , αντιγριπικό , αντιρευματικό , 
βακτθριοκτόνο , μυκθτοκτόνο  ,  ωυτοκτόνο  ,  
εντομοαπωκθτικό   

καρβακρόλθ  

Αναιςκθτικό , αντιωλεγμονϊδεσ  , κατά τθσ πλάκασ , 
αντιςθπτικό , βακτθριδιοκτόνο , μυκθτοκτόνο , 
αναςτολζασ  προςταγλανδίνθσ ,                         
ςπαςμολυτικό  ,  μυοχαλαρωτικό   

βορνεόλθ  
Αναλγθτικό , αντιωλεγμονϊδεσ , αντιπυρετικό , 
προςτατευτικό ιπατοσ , ωυτοκτόνο   ,   
εντομοαπωκθτικό  ,   ςπαςμολυτικό  

καρυοωυλλζνιο  
Αντιωλεγμονϊδεσ  ,  κατά των οιδθμάτων  ,  
εντομοαπωκθτικό  ,  ςπαςμολυτικό   

γ-τερπινζνιο  εντομοαπωκθτικό  

 

http://proionta-tis-fisis.com/?s=%CE%B9%CF%83%CF%87%CE%B9%CE%B1%CE%BB%CE%B3%CE%AF


Ρροωυλάξεισ 

 Δεν ζχουν παρατθρθκεί παρενζργειεσ από τθ λιψθ του ελαίου  .   

Ραλαιότερα  πίςτευαν  ότι  είναι   εκτρωτικό , αυτό όμωσ δεν ζχει αποδειχκεί 

επιςτθμονικά.  

                                                                                (Μ. Φραντηι – 2014,  
phyto.gr) 

 

 

6.3.6 Κροφμπθ 

Οικογζνεια: Lamiaceae 

Γζνοσ: Satureja 

Είδοσ: Satureja  thymbra 

 

Αναπαραγωγι 

Ο πολλαπλαςιαςμόσ του γίνεται με δφο τρόπουσ, είτε με ςπόρο το 

ωκινόπωρο ι τθν άνοιξθ, είτε με μοςχεφματα μαλακοφ ξφλου το καλοκαίρι. Ριο 

ςυγκεκριμζνα το ορεινό κροφμπι (Satureja montana- πολυετζσ) 

πολλαπλαςιάηεται και με διαίρεςθ των κυςάνων τθσ βάςθσ του ωυτοφ, πάλι τθν 

Άνοιξθ, απ ευκείασ ςτθν οριςτικι τουσ κζςθ.  

Εδαωοκλιματικζσ απαιτιςεισ 

  Θ καλλιζργεια του κροφμπι αντζχει ςε χαμθλζσ κερμοκραςίεσ μζχρι -5 o 

C και δεν μπορεί να αναπτυχκεί ςε ςκιερά μζρθ. Το κροφμπι ευδοκιμεί ςε 

ουδζτερα ι αλκαλικά (εδάωθ με τιμι pH 6 – 7 κεωροφνται ιδανικά για τθν καλι 

ανάπτυξθ του), καλά αποςτραγγιηόμενα και θλιόλουςτα εδάωθ.  



Φφτευςθ 

  Θ καταλλθλότερθ εποχι για τθν καλλιζργεια του ωυτοφ είναι είτε το 

ωκινόπωρο είτε θ άνοιξθ. Θ απόςταςθ ωφτευςθσ μεταξφ των γραμμϊν είναι 50 – 

60 cm. Ακόμα, θ απόςταςθ ωφτευςθσ πάνω ςτθ γραμμι είναι 25 cm. Ανκίηει το 

Μάιο για περίπου ζνα μινα. Συνυπάρχει με το κυμάρι και προθγείται χρονικά 

ςτθν ανκοωορία.  

Συγκομιδι  

  Θ ςυγκομιδι αρχίηει ςυνικωσ το δεφτερο χρόνο, ςτο ςτάδιο τθσ πλιρουσ 

άνκθςθσ. Συλλζγεται το υπζργειο μζροσ. 

Χριςεισ του κρουμπιοφ 

Οι κφριεσ χριςεισ του Κροφμπι και των αικζριων ελαίων του :  

1)  Κεραπευτικι δράςθ 

Το κροφμπι είναι γνωςτό για τθν καλι δράςθ που ζχει ςτο πεπτικό 

ςφςτθμα. Λειτουργεί ωσ χωνευτικό, διεγείρει τθν όρεξθ, τονϊνει τον οργανιςμό, 

βοθκά ςτθ κεραπεία τθσ διάρροιασ, των ςπαςμϊν του εντζρου, των πόνων από 

κολικοφσ, τθσ γαςτρικισ ατονίασ, τθσ νευρικισ δυςπεψίασ, τθσ ναυτίασ και τθσ 

ξινίλασ. Το αωζψθμά του βοθκά ςτθν απομάκρυνςθ των αερίων του ςτομάχου, 

απαλλάςςει από τα ωουςκϊματα και ςυμβάλλει ςτθν καλι λειτουργία τθσ 

πζψθσ. Ακόμα, βελτιϊνει τθν ακοι και ςταματάει το βόμβο. Θ ξθρι δρόγθ 

χρθςιμοποιείται ωσ διουρθτικό, χολαγωγό και εμμθναγωγό. Ωσ αωζψθμα είναι 

ευεργετικό για τθν καταπολζμθςθ του πονόλαιμου, του βιχα, του πονόδοντου 

και για τισ πλθγζσ ςτο ςτόμα. Το αωζψθμα από κροφμπι κεωρείται διεγερτικό 

και τονωτικό και δρα κατά τθσ πνευματικισ και ςωματικισ κοφραςθσ. Επιπλζον, 

καταπραψνει τισ νευροπάκειεσ και τουσ ρευματικοφσ αρκριτικοφσ πόνουσ, 



ςυνιςτάται για βρογχίτιδα και άςκμα. Για εξωτερικι χριςθ δρα ωσ αντιςθπτικό, 

ςτισ πλθγζσ και ςτα τςιμπιματα των εντόμων, κακϊσ προςωζρει άμεςθ 

ανακοφωιςθ.  

2)  Απολυμαντικι δράςθ 

Το αικζριο ζλαιο του κροφμπι ζχει αντιμυκθτιακι, αντιβακτθριακι, 

αντιμυκοβακτθριακι και αντιωυτρωτικι δράςθ. 

3) Στθν αρωματοποιία 

4) Στθν μαγειρικι 

Το κροφμπι χρθςιμοποιείται ςαν ωρζςκα ι αποξθραμζνα αρτφματα, 

βότανα, καρυκεφματα και μπαχαρικά. 

5) Στθ μελιςςοκομεία 

Χθμικι ςφςταςθ του αικζριου ελαίου 

Καλοκαίρι κροφμπι περιζχει 0,3 ςε 1,7% αικζριο ζλαιο , με 

ιδιαίτερθ ποικιλίεσ 4 ζωσ 5% (ςε κάκε περίπτωςθ ςτο ωάρμακο ). Αυτό το ζλαιο 

είναι 40% του καρβακρόλθ , 20% από ρ-κυμζνιο και, επιπλζον, 

από κυμόλθ , ωαινόλεσ , διπεντζνιο . Εκτόσ από το αικζριο ζλαιο υπάρχουν 

ακόμθ 4 ζωσ 8% τανίνεσ , βλζννα , πικρζσ ουςίεσ , β-ςιτοςτερόλθ και ουρςολικό 

οξφ .Μερικζσ από τισ δραςτικζσ ουςίεσ του αικζριου ελαίου του είναι: θ τερπίνθ, 

θ πευκίνθ, θ καρβακρόλθ, θ κυμίνθ, θ κινεόλθ και θ κυμόλθ.  

(de.wikipedia.org) 

 
(Χρφςα Ρανταηοποφλου Γεωπόνοσ Γ.Ρ.Α. – M.Sc) 

 
 

https://de.wikipedia.org/wiki/%C3%84therisches_%C3%96l
https://de.wikipedia.org/wiki/Z%C3%BCchtung
https://de.wikipedia.org/wiki/Droge
https://de.wikipedia.org/wiki/Carvacrol
https://de.wikipedia.org/wiki/P-Cymol
https://de.wikipedia.org/wiki/Thymol
https://de.wikipedia.org/wiki/Phenole
https://de.wikipedia.org/wiki/Dipenten
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerbstoffe
https://de.wikipedia.org/wiki/Schleim
https://de.wikipedia.org/wiki/Bitterstoffe
https://de.wikipedia.org/wiki/%CE%92-Sitosterol
https://de.wikipedia.org/wiki/Ursols%C3%A4ure
https://de.wikipedia.org/wiki/Ursols%C3%A4ure
https://de.wikipedia.org/wiki/Ursols%C3%A4ure


6.3.10  Μαλοτιρασ 
 
Οικογζνεια: Labiatae 
Γζνοσ: Sideritis 
Είδοσ: S. syriaca (Κριτθσ) 
Αγγλικι ονομαςία: Greek mountain tea 

 

Αναπαραγωγικό υλικό 

Ο πολλαπλαςιαςμόσ του ςιδερίτθ πραγματοποιείται με ςπόρο ςε ςπορείο 

ι με παραωυάδεσ. 

Εδαωοκλιματικζσ απαιτιςεισ 

Το τςάι του βουνοφ δεν ζχει ιδιαίτερεσ εδαωοκλιματικζσ προτιμιςεισ για 

τθ καλλιζργεια του. Ωςτόςο, ςτθν Ελλάδα αυτοωφεται ςε υψόμετρο πάνω των 

χιλίων μζτρων και ςε αςβεςτολικικζσ περιοχζσ. Ρριν τθ καλλιζργεια, καλό κα 

ιταν το όργωμα, διςκοςβάρνιςμα ι και ιςοπζδωςθ όπου είναι δυνατόν.  

Φφτευςθ 

Θ καλφτερθ εποχι ωφτευςθσ είναι Οκτϊβριοσ-Νοζμβριοσ με το χζρι ι 

ωυτευτικζσ μθχανζσ ςε γραμμζσ. Οι αποςτάςεισ των γραμμϊν πρζπει να είναι 

50-60 cm και επί των γραμμϊν 40 cm Ο αρικμόσ ωυτϊν/ςτρζμμα είναι 4000-

5000. 

Καταπολζμθςθ ηιηανίων 

Θ καταπολζμθςθ των ηιηανίων γίνεται με το ςκάλιςμα ι με ηιηανιοκτόνα. 

Λίπανςθ 

Θ λίπανςθ τθσ καλλιζργειασ του ςιδερίτθ πρζπει να γίνει με προςοχι και 

ςε μικρζσ δόςεισ 20 kg/ςτρζμμα ωωςωορικι αμμωνία. 



Άρδευςθ 

Ο ςιδερίτθσ είναι ζνα ωυτό που δεν απαιτεί νερό. Ωςτόςο, αξιοποιεί πολφ 

καλά το νερό όταν του δοκεί, αρκεί να είναι ςε μικρζσ ποςότθτεσ και να μθν 

παραμζνει ςτο ριηικό ςφςτθμα του ωυτοφ, κακϊσ είναι ευαίςκθτο ςε 

ςθψιρριηία.  

Συγκομιδι 

Θ ςυγκομιδι γίνεται Λοφλιο ι και αργότερα ανάλογα με το υψόμετρο και 

ςτθ ωάςθ τθσ πλιρουσ άνκθςθσ. 

Απόδοςθ 

Θ μζςθ παραγωγι κυμαίνεται ςτα 100-150 kg ξθροφ προϊόντοσ. 

Επικυμθτό είναι το ανοικτό πράςινο χρϊμα (καλι ποιότθτα). 

Χθμικι ςφςταςθ του αικζριου ελαίου του ςιδερίτθ 

 Οι τρεισ κατθγορίεσ ςυςτατικϊν του είναι οι εξισ: α) θ καωεΐνθ, β) οι 

ταννίνεσ, που δίνουν ςτο τςάι το χρϊμα και τθ δφναμθ και γ) τα αικζρια ζλαια 

που του δίνουν το άρωμα και τθ γεφςθ. Θ ςφςταςθ του αικζριου ελαίου των 

ειδϊν Sideritis χαρακτθρίηεται κυρίωσ από τθν παρουςία των μονοτερπενικϊν 

υδρογονανκράκων: α-πιπζνιο και β-πιπζνιο. 

Δράςεισ του ςιδερίτθ 

Οι ωαρμακευτικζσ δράςεισ του ςιδερίτθ είναι πολλζσ. Μερικζσ από αυτζσ 

περιγράωονται παρακάτω:  

1. αντιοξειδωτικζσ ιδιότθτεσ (αωεψιματα, εκχυλίςματα) 

Οι αντιοξειδωτικζσ δράςεισ που ζχει ο ςιδερίτθσ οωείλονται ςτα 



ωλαβονοειδι. Τα κφρια ωλαβονοειδι που περιζχονται ςτο τςάι είναι θ 

επικατεχίνθ, θ επιγαλλοκατεχίνθ και οι εςτζρεσ τουσ: ο γαλλικόσ εςτζρασ τθσ 

επικατεχίνθσ και ο γαλλικόσ εςτζρασ τθσ επιγαλλοκατεχίνθσ, κακϊσ και θ 

κατεχίνθ, θ γαλλοκατεχίνθ και ο γαλλικόσ εςτζρασ τθσ γαλλοκατεχίνθσ. Επιπλζον, 

τα ωλαβονοειδι ζχουν διπλι δράςθ ςτον οργανιςμό. Από τθ μια, αςκοφν άμεςα 

τθν αντιοξειδωτικι δράςθ, δεςμεφοντασ αποτελεςματικά ελεφκερεσ ρίηεσ, και 

από τθν άλλθ ζχουν και ζμμεςο αντιοξειδωτικό ρόλο, μζςω επιδράςεϊν τουσ ςε 

παράγοντεσ μεταγραωισ και ςτθ λειτουργικότθτα πολλϊν ενηφμων. Τζλοσ, άλλα 

χθμικά ςτοιχεία που περιζχει το τςάι είναι τα ωαινολικά οξζα: γαλλικό, 

κουμαρικό και καωεϊκό οξφ που ζχουν αντιοξειδωτικι δράςθ.  

2.  αντιωλεγμονϊδεισ ιδιότθτεσ (εκχυλίςματα) 

Το γζνοσ Sideritis εμωανίηει αντιωλεγμονϊδθ δράςθ εξαιτίασ των 

ωλαβονοειδϊν και των διτερπενικϊν ενϊςεων.  

3. αναλγθτικι δράςθ 

4.  καταςταλτικι δράςθ ςτο Κ.Ν.Σ. 

5.  αντι-υπεργλυκαιμικι δράςθ 

6. αντιμικροβιακι δράςθ 

Θ αντιμικροβιακι δράςθ του γζνουσ Sideritis  οωείλονται ςε τρείσ 

ωυτοχθμικζσ ομάδεσ, που υπάρχουν ς' αυτά: ςτα ωλαβονοειδι, ςτα διτερπζνια 

και ςτα πτθτικά ςυςτατικά. Ζχουν αντιμικροβιακι δράςθ ζναντι Gram κετικϊν 

και Gram αρνθτικϊν βακτθρίων, κακϊσ και ιπια αναςταλτικι δράςθ ζναντι τθσ 

Candida albicans.  

(www.gaiapedia.gr) 



6.3.7   Μαντηουράνα 

Οικογζνεια: Labiatae 
Γζνοσ: Origanum 
Είδοσ: Origanum majorana 

 

Αναπαραγωγικό υλικό 

Θ μαντηουράνα αναπαράγεται με παραωυάδεσ και με ςπόρουσ. Στθ 

πρϊτθ περίπτωςθ, οι παραωυάδεσ είναι τμιματα βλαςτοφ με ριηικό ςφςτθμα τα 

οποία αωαιροφνται από το μθτρικό ωυτό και ωυτεφονται απευκείασ ςτο χωράωι. 

Στθ δεφτερθ περίπτωςθ, οι ςπόροι είτε ωυτεφονται ςε ςπορείο και μετά ςτο 

χωράωι, είτε οι ςπόροι ωυτεφονται κατευκείαν ςτον αγρό, μόνο που κα 

απαιτθκοφν περιςςότεροι ςπόροι. 

Εδαωοκλιματικζσ απαιτιςεισ 

Θ καλλιζργεια τθσ μαντηουράνασ ευδοκιμεί ςε εδάωθ με καλι 

αποςτράγγιςθ. Καλφτερθ ανάπτυξθ των ωυτϊν υπάρχει όταν το pH είναι 6,8. 

Ωςτόςο, μπορεί να αναπτυχκεί και ςε pH 4,9 ζωσ 8,7. Επιπλζον, προτιμά ιπιο 

κλίμα γιατί παρουςιάηει μειωμζνθ αντοχι ςτο κρφο. Ακόμα, θ ωωτοπερίοδοσ 

επθρεάηει τθν ανάπτυξθ τθσ ταξιανκίασ. Σε περιοχζσ με διάρκεια θμζρασ 12-16 

ϊρεσ τθν περίοδο τθσ διαωοροποίθςθσ δθμιουργεί ωυτά με καλφτερο ωφλλωμα. 

Ρριν τθ ωφτευςθ των ωυτϊν ςτο χωράωι, απαιτείται ζνα – δφο οργϊματα και 

ςβάρνιςμα ζωσ ότου το χωράωι να είναι καλά ψιλοχωματιςμζνο.  

Φφτευςθ 

Θ ωφτευςθ πραγματοποιείται είτε τον Οκτϊβριο είτε το Μάρτιο ςε 

περιοχζσ με μεγαλφτερο υψόμετρο. Θ καλφτερθ εποχι ωφτευςθσ ςτο χωράωι 

είναι μετά το Νοζμβριο. Σε κάκε τετραγωνικό μζτρο τοποκετοφνται 8 με 10 



ωυτά. Οι αποςτάςεισ μεταξφ των ωυτϊν είναι 50-60cm μεταξφ των γραμμϊν και 

20cm επί τθσ γραμμισ.  

Καταπολζμθςθ ηιηανίων 

Θ καταπολζμθςθ των ηιηανίων ςτθ καλλιζργεια τθσ μαντηουράνασ γίνεται 

είτε με τθν εδαωοκάλυψθ με πλαςτικό ι άχυρο είτε με ςκαλίςματα.  

Λίπανςθ 

Σε γενικζσ γραμμζσ δεν κεωρείται ωυτό απαιτθτικό ςε λιπάςματα.  Γενικά, 

θ αηωτοφχοσ λίπανςθ βελτιϊνει τθν ποιότθτα και τθν ποςότθτα των καρπϊν.  

Άρδευςθ 

Θ καλλιζργεια τθσ μαντηουράνασ είναι ξερικι. Πςο πιο ςυχνά ποτίηουμε 

τθ καλλιζργεια τόςο μειϊνεται θ περιεκτικότθτα ςε αικζριο ζλαιο. Σε περίοδο 

ανομβρίασ όμωσ, θ μζτρια άρδευςθ βοθκάει ςτθ δθμιουργία μεγαλφτερων 

ταξιανκιϊν, ςυνεπϊσ ςε αυξθμζνθ παραγωγι.  

Συγκομιδι 

Θ ςυγκομιδι τθσ καλλιζργειασ τθσ μαντηουράνασ για τθ παραλαβι του 

αικζριου ελαίου, καλισ ποιότθτασ, γίνεται  ςυνικωσ τζλθ Λοφνιου-Αφγουςτο. Για 

τθ παραλαβι ωφλλων, θ ςυγκομιδι ςυμβαίνει μόνο λίγο πριν τθν άνκθςθ 

(Λοφνιο – Αφγουςτο). Θ ςυλλογι γίνεται μθχανικά με χορτοκοπτικό και 

ξθραίνεται ςτθ ςκιά. 

Απόδοςθ 

 Θ ςτρεμματικι απόδοςθ ςε χλωρό χόρτο κυμαίνεται ςε 400-

500kg/ςτρζμμα, ενϊ ςε ξθρά δρόγθ θ απόδοςθ είναι 160-250kg/ςτρζμμα. Θ 

περιεκτικότθτα ςε αικζριο ζλαιο κυμαίνεται από 0,5-4%. 



Χθμικι ςφςταςθ του αικζριου ελαίου 

Το αικζριο ζλαιο τθσ μαντηουράνασ ζχει δφο κφριουσ χθμειότυπουσ:  

α) cis-sabinene-hydrate/ terpinen-4-ol  

β) carvacrol/thymol (ιςχυρά αντιοξειδωτικά) και τα δφο με περιεκτικότθτα 

0,5 % ζωσ 4 %.  

Οι παράγοντεσ που επθρεάηουν τθ καλι ποιότθτα του αικζριου ελαίου 

είναι: 1) θ απόδοςθ ςε ζλαιο να είναι μεγαλφτερθ από 2%, 2) το  κφριο 

ςυςτατικό cis-sabinene-hydrate του αικζριου ελαίου να είναι πάνω από 45%, 3) 

το ςυςτατικό του αικζριου ελαίου terpinen-4-ol να είναι πολφ χαμθλό ςε 

περιεκτικότθτα. Από τθν άλλθ μεριά, για να επιτευχκεί θ καλι ποιότθτα τθσ 

ξθρισ δρόγθσ πρζπει α) θ μζγιςτθ περιεκτικότθτα ςε υγραςία να είναι 14% β) το 

βάροσ των ωφλλων πρζπει να είναι μεγαλφτερο από 95%. 

Τα βαςικότερα αντιοξειδωτικά τθσ μαντηουράνασ είναι: 

τερπινολζνιο, γ-τερπινζνιο, α-τερπινεόλθ, β-καρυοωυλλζνιο, γλυκοςίδεσ, 

ωλαβονοειδι, ταννίνεσ, ωαινολικά οξζα όπωσ το λαμπιάτικο και το ροςμαρινικό, 

ςτεροειδι, τριτερπενοειδι όπωσ το ολεανολικό οξφ (θπατοπροςτατευτικό) και 

το ουρςολικό οξφ μελζτθ που είναι ζνασ ιςχυρόσ αναςτολζασ τθσ 

ακετυλοχολινεςτεράςθσ ( AChE) θ οποία καταςτρζωει ζνα νευροδιαβιβαςτι -τθν 

ακελυλοχολίνθ που ςαν αποτζλεςμα -μαηί με άλλουσ παράγοντεσ – ζχει τθν 

αςκζνεια του Alzheimer. 

Τα μζταλλα και τα ιχνοςτοιχεία που περιζχει θ μαντηουράνα είναι: 

ο ςίδθροσ, ο ωϊςωοροσ, το κάλιο, το αςβζςτιο, ο ψευδάργυρoσ και το 

μαγγάνιο. 

http://proionta-tis-fisis.com/?s=%CE%91%CE%BB%CF%84%CF%83%CF%87%CE%AC%CE%B9%CE%BC%CE%B5%CF%81
http://proionta-tis-fisis.com/?s=%CF%83%CE%AF%CE%B4%CE%B7%CF%81%CE%BF
http://proionta-tis-fisis.com/?s=%CF%86%CF%8E%CF%83%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%BF
http://proionta-tis-fisis.com/?s=%CE%BA%CE%AC%CE%BB%CE%B9%CE%BF
http://proionta-tis-fisis.com/?s=%CE%B1%CF%83%CE%B2%CE%AD%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BF
http://proionta-tis-fisis.com/?s=%CF%88%CE%B5%CF%85%CE%B4%CE%AC%CF%81%CE%B3%CF%85%CF%81%CE%BF


Οι βιταμίνεσ που περιζχει είναι:  

Θ βιταμίνθ C, θ νιαςίνθ (Β3), θ βιταμίνθ Β6, θ βιταμίνθ Α, το ωολικό οξφ, θ 

βιταμίνθ Κ και θ β – καροτίνθ 

Ωςτόςο, θ περιεκτικότθτα των ουςιϊν που περιζχει θ μαντηουράνα 

εξαρτάται άμεςα από τθ περιοχι που αναπτφςςεται το ωυτό.  

Φαρμακευτικζσ ιδιότθτεσ 

Θ μαντηουράνα ζχει πολλζσ ωαρμακευτικζσ και κεραπευτικζσ ιδιότθτεσ 

(ιδιαίτερα το αικζριο ζλαιο τθσ). Μερικζσ από τισ δράςεισ τθσ είναι : 

1) Αποχρεμπτικι δράςθ 

Θ μαντηουράνα είναι πολφ αποτελεςματικι κατά των αναπνευςτικϊν 

πακιςεων όπωσ το νευρικό βιχα, το άςκμα, βρογχίτιδα και το κρυολόγθμα. 

2) Χωνευτικι δράςθ 

Το αωζψθμα τθσ μαντηουράνασ ευεργετεί το πεπτικό ςφςτθμα. Είναι 

χωνευτικό, ςπαςμολυτικό και αντιεμετικό. Ανακουωίηει από τουσ τυμπανιςμοφσ, 

τουσ κολικοφσ, τουσ ςτομαχικοφσ πόνουσ και τθ δυςπεψία. Διεγείρει το ςυκϊτι 

και τθ ςπλινα .  

3) Απολυμαντικι δράςθ 

Το αωζψθμα τθσ μαντηουράνασ βοθκάει και ςτθν καταπολζμθςθ τθσ 

ςτοματίτιδασ, του ζρπθτα,  ωλεγμονζσ των οφλων και τθσ γλϊςςασ. 

4) Τονωτικι δράςθ 

Θ μαντηουράνα τονϊνει το νευρικό ςφςτθμα και ζχει αντι- ςπαςμωδικζσ 

http://proionta-tis-fisis.com/?s=%CE%B2%CE%B9%CF%84%CE%B1%CE%BC%CE%AF%CE%BD%CE%B7+C
http://proionta-tis-fisis.com/?s=%CE%B2%CE%B9%CF%84%CE%B1%CE%BC%CE%AF%CE%BD%CE%B7+%CE%923
http://proionta-tis-fisis.com/?s=%CE%B2%CE%B9%CF%84%CE%B1%CE%BC%CE%AF%CE%BD%CE%B7+%CE%926
http://proionta-tis-fisis.com/?s=%CE%B2%CE%B9%CF%84%CE%B1%CE%BC%CE%AF%CE%BD%CE%B7+%CE%91
http://proionta-tis-fisis.com/?s=%CF%86%CF%85%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C+%CE%BF%CE%BE
http://proionta-tis-fisis.com/?s=%CE%B2%CE%B9%CF%84%CE%B1%CE%BC%CE%AF%CE%BD%CE%B7+%CE%9A
http://proionta-tis-fisis.com/?s=%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%84%CE%B5%CE%BD%CE%BF%CE%B5%CE%B9%CE%B4


δράςεισ. Βοθκάει ςτθν καταπολζμθςθ των νευρικϊν ωφςεων πακιςεων, ςτθν 

υπερευαιςκθςία, ςτθν νευραςκζνεια, ςτθ ψυχαςκζνεια, ςτισ επιλθψίεσ , ίλιγγο 

και ςτθν απϊλεια μνιμθσ.  

5) Θρεμιςτικι και αναλγθτικι δράςθ 

Το αωζψθμα τθσ μαντηουράνασ από ωφλλα ζχει θρεμιςτικζσ ιδιότθτεσ. 

Δρα ευεργετικά κατά των πονοκεωάλων, των πόνων των αυτιϊν και τθσ αχπνίασ. 

Ακόμα, το κατάπλαςμα των ωφλλων τθσ και οι επαλείψεισ με το αικζριο ζλαιο 

τθσ ανακουωίηουν από τουσ ρευματικοφσ και αρκριτικοφσ πόνου. Επιπρόςκετα, 

είναι ιδανικό για τουσ μυϊκοφσ πόνουσ, όπωσ και για διαςτρζμματα και 

ςτραμπουλιγματα. Επιπλζον, το όμορωο άρωμα από τα κόκκινα λουλοφδια τθσ 

απομακρφνει τθν κακι διάκεςθ, τθν κατάκλιψθ και το ςτρεσ.  

6) Επουλωτικι δράςθ 

Θ μαντηουράνα βοθκά ςτθ γριγορθ εποφλωςθ τραυμάτων και πλθγϊν. 

Τα ωφλλα τθσ δρουν ευεργετικά όταν τοποκετθκοφν πάνω ςε μϊλωπεσ ι ςε 

ςθμεία όπου ζχουν τςιμπιςει τα ζντομα.  

7) Αντικαρκινικι δράςθ 

Λςχυρζσ ενδείξεισ από ζρευνασ δείχνουν ότι θ μαντηουράνα μπορεί να 

είναι ζνα πολλά υποςχόμενο χθμειοπροςτατευτικό και κεραπευτικό βότανο για 

τον καρκίνο γενικά και ειδικά για τον καρκίνο του μαςτοφ και τισ μεταςτάςεισ 

του. Επιπλζον, θ μαντηουράνα χρθςιμοποιείται και ςτθ παραδοςιακι ιατρικι ςε 

κεραπείεσ καρδιαγγειακϊν πακιςεων και τθσ κρόμβωςθσ. Ρροςωορά! 

Αντενδείξεισ  

H μεγάλθ ποςότθτα χοριγθςθσ τθσ μαντηουράνασ μπορεί να προκαλζςει 

http://proionta-tis-fisis.com/?s=%CF%87%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CE%B9%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%B1%CF%80
http://proionta-tis-fisis.com/?s=%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%BA%CE%AF%CE%BD
http://proionta-tis-fisis.com/?s=%CE%BC%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%BF
http://agrosimvoulos.gr/%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%8A%CF%8C%CE%BD/seminario-aromatikon-fyton/


ηαλάδεσ και παραιςκιςεισ. Επιπλζον, δεν πρζπει να χορθγείται κατά τθ διάρκεια 

τθσ εγκυμοςφνθσ, παρά μόνο ςτο ωαγθτό, γιατί προωκεί τθν ζμμθνο ριςθ.  

(agrosimvoulos.gr 
back-to-nature.gr) 

 

6.3.8   Φαςκόμθλο 

 

Οικογζνεια: Lamiaceae 
Γζνοσ: Salvia 
Είδοσ: Salvia pomifera 
Αγγλικι ονομαςία: Sage 

 

Τρόποσ αναπαραγωγισ 

Οι τρόποι αναπαραγωγισ τθσ καλλιζργειασ του ωαςκόμθλου είναι με 

ςπόρο και με μοςχεφματα. Θ εγκατάςταςθ καλλιζργειασ μπορεί γίνεται το 

ωκινόπωρο κι εάν το χωράωι είναι ποτιςτικό, θ εγκατάςταςθ μπορεί να γίνει και 

τθν άνοιξθ. 

Ρροετοιμαςία εδάωουσ 

Το ωαςκόμθλο ευδοκιμεί τόςο ςε ψυχρζσ όςο και ςε κερμζσ περιοχζσ και 

ςε υψόμετρο από 0 ζωσ 1500 μζτρων. Απαιτείται βακφ όργωμα κατά τθ 

διάρκεια του καλοκαιριοφ. Γενικά, προτιμά εδάωθ που ηεςταίνονται νωρίσ τθν 

άνοιξθ όπωσ αμμϊδθ, χαλικϊδθ, αςβεςτολικικά με ζκκεςθ ςτον ιλιο, με εφροσ 

pH από 6,5 – 8 (προτιμότερο ουδζτερο).  

Λίπανςθ 

Στισ βιολογικζσ καλλιζργειεσ, θ λίπανςθ που μπορεί να χρθςιμοποιθκεί 

είναι θ καλά χωνεμζνθ κοπριά ι ςκευάςματα εγκεκριμζνα για βιολογικζσ 

καλλιζργειεσ.  



Φφτευςθ 

Θ ωφτευςθ γίνεται μζςα ωκινοπϊρου, μετά τισ πρϊτεσ βροχζσ ι 

εναλλακτικά, ςτισ αρχζσ τθσ άνοιξθσ. Θ πυκνότθτα ωφτευςθσ είναι 1.700 - 2.200 

ωυτά το ςτρζμμα. Θ απόςταςθ ωφτευςθσ είναι 75 – 90 cm μεταξφ των γραμμϊν 

και 60 – 70 cm επί των γραμμϊν).  

Εχκροί - Αςκζνειεσ  

Θ καλλιζργεια του ωαςκόμθλου δεν αντιμετωπίηει ιδιαίτερα προβλιματα 

από εχκροφσ ι αςκζνειεσ. Σε περιπτϊςεισ εδαωϊν που δεν ςτραγγίηουν υπάρχει 

περίπτωςθ ανάπτυξθσ μυκθτολογικϊν αςκενειϊν ςτο ριηικό ςφςτθμα 

(ςθψιριηίεσ). 

Καταπολζμθςθ ηιηανίων 

Θ καταπολζμθςθ των ηιηανίων γίνεται με ςκαλίςματα, βοτανίςματα και με 

τθ χριςθ ηιηανιοκτόνων. Ρροωυτρωτικά, χρθςιμοποιείται το lenasil και 

μεταωυτρωτικά το bentazon. Πταν όμωσ πρόκειται για βιολογικζσ καλλιζργειεσ, 

τα ηιηανιοκτόνα απαγορεφονται. 

Άρδευςθ 

Θ καλλιζργεια του ωαςκόμθλου είναι μια ξερικι καλλιζργεια και άρδευςθ 

απαιτείται μόνο κατά τθν εποχι εγκατάςταςθσ των ωυτϊν.  

Συγκομιδι 

Θ ςυλλογι του ωαςκόμθλου εξαρτάται από τθ μορωι αξιοποίθςθσ που ο 

παραγωγόσ κζλει να κάνει.  Για λάδι, θ ςυγκομιδι γίνεται ςυνικωσ ςτο ςτάδιο 

τθσ πλιρουσ άνκθςθσ (ςυνικωσ Μάιο) ενϊ για ξθρι δρόγθ λίγο πριν τθν άνκθςθ 

ξθραίνονται. Ακόμα, αν χρθςιμοποιθκοφν ωρζςκα κόβονται και τοποκετοφνται 



ςε ζνα δοχείο πάγου μαηί με νερό και καταψφχονται. Συλλζγεται όλο το 

υπζργειο μζροσ ςε φψοσ 10cm πάνω από το ζδαωοσ. Για τα πολυετι είδθ 

ωαςκόμθλου ζχουμε μία ςυγκομιδι το πρϊτο χρόνο, ενϊ από το δεφτερο χρόνο 

μποροφμε να ζχουμε 2 ςυλλογζσ με τθν 2θ ςυγκομιδι αρχζσ Σεπτεμβρίου. 

Αποκικευςθ 

Τα ωφλλα του ωαςκόμθλου πρζπει να ωυλάςςονται προςτατευμζνα από 

το ωωσ και τθν υγραςία. Θ αποκικευςθ των κομμζνων ωφλλων δεν πρζπει να 

υπερβαίνει τουσ 18 μινεσ. Το υγρό εκχφλιςμα του ωαςκόμθλου μπορεί να 

διατθρθκεί μζχρι 2 χρόνια. ( Κοφτςοσ Κ. , 2006) 

Απόδοςθ 

Θ διάρκεια ηωισ τθσ καλλιζργειασ είναι μζχρι 15 ζτθ. Θ απόδοςθ ςε νωπό 

προϊόν μπορεί να ωτάςει τα 1.300 kg/ςτρ. ςτον 2ο ι 3ο χρόνο καλλιζργειασ και θ 

ςχζςθ νωποφ προσ ξθρό βάροσ είναι περίπου 3,5:1. Θ περιεκτικότθτα ςε αικζριο 

ζλαιο κυμαίνεται από 1 - 3%. 

Αικζριο  ζλαιο 

Το αικζριο ζλαιο του ωαςκόμθλου είναι ζνα λεπτόρευςτο υγρό, άχρωμο 

προσ κιτρινωπό με μια χαρακτθριςτικι, καμωοροφχο και λίγο πικάντικθ 

μυρωδιά. 

Τα κφρια ςυςτατικά του αικζριου ελαίου του ωαςκόμθλου είναι οι 

μονοτερπενικζσ κετόνεσ (α και β-κουγιόνθ, καμωορά), οι μονοτερπενικοί 

υδρογονάνκρακεσ (καμωζνιο, ςαβινζνιο, μυρκζνιο, cis-οκιμζνιο, trans-οκιμζνιο, 

π-κυμζνιο και τερπινολζνιο), τα οξυγονοφχα τερπζνια (1,8 κινεόλθ), τα 

ςεςκιτερπζνια (καρυοωυλλζνιο), οι μονοτερπενικζσ αλκοόλεσ (λιναλοόλθ, α-

τερπινεν-4-όλθ, βορνεόλθ) και οι εςτζρεσ (οξεικό βορνφλιο).  



Μεταξφ αυτϊν των ςυςτατικϊν, τα πιο ςθμαντικά είναι θ 1,8 κινεόλθ, α 

και β-κουγιόνθ και θ καμωορά, τα οποία αποτελοφν το 30% με 60% του αικζριου 

ελαίου, και που ςφμωωνα με τθν αναλογία τουσ, χαρακτθρίηουν τουσ διάωορουσ 

τφπουσ των αικζριων ελαίων.  

Ρίνακασ 6.3.14α Θ χθμικι ςφςταςθ του ωαςκόμθλου τθσ Κριτθσ ςε 

εκχφλιςμα πετρελαϊκοφ αικζρα.  

Officinalis  Κριτθ % 

α-pinene 1,56 

β-pinene 3.34 

camphene 6.77 

1,8 cineol 15.76 

thujone 15.63 

p-cymene 1.61 

β-caryphyllene 3.19 

camphor 1.87 

borneol 0.49 

 

Διατροωι αγροτικϊν ηϊων 

Το ωαςκόμθλο μπορεί να ενςωματωκεί καλά ςτθν διατροωι των 

αγροτικϊν ηϊων λόγω των ευεργετικϊν ιδιοτιτων του. Τα αντιμικροβιακά και 

αντιοξειδωτικά ςυςτατικά που περιζχει ςυμβάλλουν ςτθ δυνατότθτα 

αντικατάςταςθσ των ςυνκετικϊν αντιοξειδωτικϊν (π.χ. BHT,BHA), των αυξθτικϊν 

αντιβιοτικϊν (των οποίων θ χριςθ απαγορεφτθκε από 1-1-2006 ), κακϊσ και των 

κοκκιδιοςτατικϊν ςτθ διατροωι των πουλερικϊν, με αποτζλεςμα να μπορεί να 

χρθςιμοποιθκεί ςε πιςτοποιθμζνεσ βιολογικζσ ι άλλου είδουσ πιςτοποιθμζνεσ 

εκτροωζσ ωσ ωυςικόσ βιολογικόσ παράγοντασ. 

 



Χριςεισ του ωαςκόμθλου 

Το ωαςκόμθλο ζχει πολλζσ κεραπευτικζσ ουςίεσ και ιδιότθτεσ και είναι 

ιδανικό για πολλζσ χριςεισ, όπωσ: 

1) Για το ςτόμα 

Το ωαςκόμθλο, ωσ αωζψθμα, είναι ιδανικό για ουλίτιδεσ, για άωτρεσ 

αλλά και για διάωορουσ τραυματιςμοφσ του ςτόματοσ. 

2) Για κρυολογιματα 

Το ωαςκόμθλο είναι αντιπυρετικό, κατά του κρυολογιματοσ και των 

ρευματιςμϊν. Επίςθσ, είναι τονωτικό για το νευρικό ςφςτθμα, αυξάνει τθ μνιμθ 

και ενεργοποιεί τθν κυκλοωορία του αίματοσ 

3) Για ακλθτζσ 

Αν γίνει χριςθ ωαςκόμθλου ςε μζρθ του ςϊματοσ που πάςχουν από 

κράμπεσ, κα ανακουωιςτοφν. Επιπλζον, μειϊνει τθν εωίδρωςθ. 

4) Για τςιμπιματα 

Τα ωρζςκα ωφλλα του ωαςκόμθλου προςωζρουν ανακοφωιςθ ςε 

περιοχζσ με τςιμπιματα εντόμων (τςιμπιματα από κουνοφπια και ςωικεσ ι ςε 

πλθγζσ με πφο), τρίβοντασ τα ςτο ερεκιςμζνο ςθμείο.  

5) Για μαλλιά 

Το ςυχνό λοφςιμο με το αωζψθμα του ωαςκόμθλου βοθκά ςτο πρόβλθμα 

τθσ τριχόπτωςθσ, προλαμβάνει το άςπριςμα και πολλζσ ωορζσ επαναωζρει το 

χρϊμα τουσ.  



6) Για το ςτομάχι 

Άτομα που πάςχουν από δυςπεψίεσ, δυςεντερίεσ και ζλκοσ ςτομάχου, 

μποροφν να τοποκετιςουν ωφλλα ωαςκόμθλου μζςα ςε κόκκινο κραςί (80 γρ. 

ωαςκόμθλο ςε 1 λίτρο κραςί) για μία βδομάδα. Στθ ςυνζχεια μποροφν να πίνουν 

μία ζωσ τρεισ κουταλιζσ τθσ ςοφπασ από αυτό το μείγμα, μετά από κάκε γεφμα. 

7) Στθν αρωματοποιία 

Φαρμακευτικζσ δράςεισ του ωαςκόμθλου 

Μερικζσ από τισ ωαρμακευτικζσ δράςεισ το ωαςκόμθλου είναι: 

1) Αντιοξειδωτικι δράςθ: 

Θ αντιοξειδωτικι δράςθ που ζχει το ωαςκόμθλο οωείλεται ςτισ 

ωαινολικζσ ουςίεσ που περιζχει. Τα κφρια ωαινολικά διτερπζνια τα οποία 

παρουςιάηουν υψθλι αντιοξειδωτικι δράςθ είναι τα: καρνοςικό οξφ, θ 

καρνοςόλθ, θ ροςμανόλθ, το ιςομερζσ τθσ επιροςμανόλθ, θ 7-

μεκυλοεπιροςμανόλθ και το ροςμαρινικό οξφ, του οποίου θ δράςθ ςυγκρίνεται 

με αυτι του αςκορβικοφ οξζοσ.  

2) Αντιμικροβιακι δράςθ:  

Το αικζριο ζλαιο του ωαςκόμθλου ζχει παρεμποδιςτικι δράςθ ςε 

Fusobacterium nucleatum, Peptostreptococcus anaerobius, Porphyromonas 

gingivalis, Treponema denticola, Treponema vincentii και καπνόωιλα 

μικροαερόωιλα όπωσ τα Actinobacillus actinomycetemcomitans, 

Capnocytophaga spp., Eikenella corrodens ςε ςυγκεντρϊςεισ μεταξφ 0,06% και 

0,2%. Το ζλαιο του ωαςκόμθλου ζχει μζτρια αντιβακτθριακι δράςθ ενάντια των 

Bacillus subtilis, Brevibacterium linens, Micrococcus luteus και Seratia 



marcescens. Επίςθσ, το ζλαιο του ωαςκόμθλου ζχει καλι δράςθ ζναντι του 

ωυτοπακογόνου μφκθτα Botrytis cinerea. 

3) Αντιωλεγμονϊδθσ δράςθ:  

Θ αντιωλεγμονϊδθ δράςθ του ωαςκόμθλου οωείλεται ςτο ουρςολικό οξφ, 

που περιζχεται ζωσ 4% ςε ξθρό βάροσ ςτα ωφλλα του.  Ακόμα, αναςτζλλει τθν 

ογκογζνεςθ ςε δζρμα μυϊν.   

4) Εντομοκτόνοσ και εντομοαπωκθτικι δράςθ: 

Το αικζριο ζλαιο του ωαςκόμθλου περιζχει μονοτερπζνια, όπου είναι το 

κφριο δραςτικό ςυςτατικό τθσ εντομοκτόνου δράςθσ.  

5) Αντιϊικι δράςθ:  

Το αικζριο ζλαιο του ωαςκόμθλου ζχει διτερπζνια, τα οποία 

παρουςιάηουν αντιϊικι δράςθ. Το ςαωικινολίδιο (safficinolide) είναι δραςτικό 

κατά του VSV (vesicular stomatitis virus) και θ ςαγεόνθ (sageone) ζχει αντιϊικι 

δράςθ κατά του HSV (herpes simplex virus type). 

Αντενδείξεισ 

Το ωαςκόμθλο πρζπει να αποωεφγεται από άτομα που είναι υπερταςικά 

επειδι είναι ιδιαίτερα διεγερτικό. Οι μθτζρεσ που κθλάηουν ι μικρά παιδιά δεν 

πρζπει να το χρθςιμοποιοφν επειδι ζχει υψθλά επίπεδα κετονϊν, κακϊσ επίςθσ 

οφτε ζγκυεσ γυναίκεσ διότι μπορεί να προκαλζςουν ςυγγενείσ καρδιακζσ 

ανωμαλίεσ (ακόμα υπάρχει κίνδυνοσ και για νευροτοξικό και εκτρωτικό 

αποτζλεςμα). 

Επιπρόςκετα, το αικζριο ζλαιο του ωαςκόμθλου είναι αρκετά τοξικό και θ 

ποςότθτα χριςθ του πρζπει να είναι πολφ μικρι. Σε διάλυμα 8% δεν προκαλεί 



οφτε ευαιςκθτοποιιςεισ, οφτε ερεκιςμοφσ.  

Θ παραπάνω κατάποςθ από τα επιτρεπόμενα όρια ( δθλαδι θ 

υπερβολικι λιψθ αικανολικϊν εκχυλιςμάτων του ωυτοφ ι του αικζριου ελαίου 

είτε θ λιψθ πάνω από 15g ωφλλων του ωυτοφ) ζχει αποτζλεςμα αίςκθςθ ηζςτθσ, 

ταχυκαρδία, αίςκθςθ ηάλθσ, vertigo, επιλθπτικοί ςπαςμοί. 

(www.gaiapedia.gr) 

Ραράρτθμα 6.3.1 Οργανόγραμμα καλλιεργειϊν 

Καλλιζργεια ΙΑΝ. ΦΕΒ. ΜΑΤ. ΑΡ. ΜΑΙΟΣ ΙΟΥΝ. ΙΟΥΛ. ΑΥΓΟΥΣ. ΣΕΡΤ. ΟΚΤΩΒ. ΝΟΕΜ. 

Αλόθ Κ   Φ             Σ Σ 

Αςφόδελοσ   Σ Σ             Φ Φ 

Αχίλλεια     Μ Μ Σ Σ Σ Σ Σ Σ   

Δεντρολίβανο Μ Μ Μ   Σ Σ Σ         

Δίκταμο         Σ Σ Σ Σ Σ Σ/Φ Φ 

Θροφμπθ           Σ Σ Σ   Φ Φ 

Σιδερίτθσ             Σ     Φ Φ 

Μαντηουράνα           Σ Σ Σ     Μ 

Φαςκόμθλο         Σ Σ Σ Σ   Μ Μ 

Φ- ωφτευςθ, Κ- κορωολόγθμα, Σ- ςυγκομιδι, Μ- μεταωφτευςθ 

 

 

 



 

Ραράρτθμα 6.4.1 Συνταγζσ τθσ Bio Beauty Creta 

 
Α. ΤΝΣΑΓΗ ΛΟΙΟΝ 

Ποζόηηηα και είδορ ςλικού Τλικό σπήζηρ 

93% βιολογικό νεπό ανθέων 80 % Αλζόλεξν 

0,5 % θπηηθή γιπθεξίλε 

12,5 % Gelαιόεο  

4% λιπαπή αλκοόλη θςζικήρ 
πποέλεςζηρ  
(θςηικό λάδι + trans - εζηεποποίηζη + 
ζςμπύκνωζη) 

Αθεηπιηθή αιθνόιε  

1% ζςνηηπηηικά (ζςνθεηικά) 0,3 % Σνξβηθό θάιην  (θπζηθό) 

0,7 % Βελδπιηθή αιθνόιε (ζπλζεηηθό) 

2% βιολογικέρ θςηικέρ ενεπγέρ οςζίερ Αηζέξην έιαην  

 

 

Υπνινγηζκόο πεξηεθηηθόηεηαο: 

a. % θπζηθά ζπζηαηηθά ζην έηνηκν πξνϊόλ:  
93%+4%+0,3%+2%=99,7% >95% 
 

b. % πηζηνπνηεκέλα βηνινγηθά ζπζηαηηθά ζην ζύλνιν ηωλ θπηηθώλ:  
(92,5%+2%)/(92,5%+2%)=100%>95% 
 

c. % πηζηνπνηεκέλα βηνινγηθά ζπζηαηηθά ζην έηνηκν πξνϊόλ:  
92,5%+2%=94,5%>10% 
 

 

 

 

 



 

Β. ΤΝΣΑΓΗ ΚΡΕΜΩΝ 

Ποζόηηηα και είδορ ςλικού  Τλικό σπήζηρ 

Α Φάζη 

2,1% γαλακηωμαηοποιηηήρ  

(μείγμα από 50% λιπαπή αλκοόλη θςζικήρ 
πποέλεςζηρ και 50% επιθανειοδπαζηικήρ 
οςζίαρ) 

Κεξί κέιηζζαο 

3,7% πηκηομαηοποιηηήρ  

(100% λιπαπή αλκοόλη θςζικήρ 
πποέλεςζηρ) 

Αθεηπιηθή αιθνόιε 

1,5% πηκηομαηοποιηηήρ  

(100% ςδπογονωμένο θςηικό βιολογικό 

έλαιο) 

Βηνινγηθό ιάδη (επεμεξγαζκέλα 

θπηηθά έιαηα όπωο θνηληθέιεαην) 

3% μαλακηική οςζία  

(100% εζηέπερ λιπαπών οξέων και αλκοόλερ 
θςζικήρ πποέλεςζηρ) 

Φπζηθή ιαλνιίλε 

2% μαλακηική οςζία  

(100% εζηέπερ λιπαπών οξέων θςζικήρ 
πποέλεςζηρ) 

Βηνινγηθό Διαηόιαδν  

8% μαλακηική οςζία  
 
(100% βιολογικό θςηικό εκσύλιζμα) 

Βηνινγηθά Φπηηθά Δθρπιίζκαηα 

1% θςηικό ενεπγό ζςζηαηικό Αηζέξην έιαην 

B Φάζη 

3%  ενςδαηική οςζία  

(100% γλςκεπίνη θςηικήρ πποέλεςζηρ) 

Γιπθεξίλε Φπηηθήο Πξνέιεπζεο 

59,9% πόζιμο νεπό Βηνινγηθή Gel αιόεο 

Δθρπιίζκαηα βηνινγηθώλ θπηώλ 

15% βιολογικό νεπό ανθέων Βηνινγηθό αλζόλεξν 

0,5% ζςνηηπηηικά  
(ζςνθεηικά) 

Δθρύιηζκα Γεληξνιίβαλνπ 

0,3% βιολογικό άπωμα Αηζέξην έιαην  

 

 



 

Υπνινγηζκόο πεξηεθηηθόηεηαο: 

a) % θπζηθά ζπζηαηηθά ζην έηνηκν πξνϊόλ:  
2,1%+3,7%+1,5%+3%+2%+8%+1%+3%+59,9%+15%+0,5%+0,3%=100%>95% 
 

b) % πηζηνπνηεκέλα βηνινγηθά ζπζηαηηθά ζην ζύλνιν ηωλ θπηηθώλ: 
(8%+1%+59,9%+15%+0,5%+0,3%)/(1,5%+2%+8%+1%+3%+59,9%+15%+0,5%+0,3%)
=96,6%>95% 
 

c) % πηζηνπνηεκέλα βηνινγηθά ζπζηαηηθά ζην έηνηκν πξνϊόλ: 
15%+8%+0,3%=23,3%>10 
 

Ποςοςτά ςνηαγή Τλικά 50 ml 100 ml 

2,1% γαιαθηωκαηνπνηεηήο Κεξί κέιηζζαο 1,05 2,1 

3,7% πεθηνκαηνπνηεηήο Αθεηπιηθή αιθνόιε 1,85 3,7 

1,5% πεθηνκαηνπνηεηήο  Βηνινγηθό ιάδη 0,75 1,5 

3% καιαθηηθή νπζία  Φπζηθή ιαλνιίλε 1,5 3 

2% καιαθηηθή νπζία  Βηνινγηθό Διαηόιαδν  1 2 

8% καιαθηηθή νπζία  Βηνινγηθά Φπηηθά 

Δθρπιίζκαηα 

4 8 

1% θπηηθό ελεξγό ζπζηαηηθό Αηζέξην έιαην 0,5 1 

3% ελπδαηηθή νπζία  Γιπθεξίλε Φπηηθήο 

Πξνέιεπζεο 

1,5 3 

69,9% πόζηκν λεξό Βηνινγηθή Gel αιόεο 15 30 

Δθρπιίζκαηα 

βηνινγηθώλ θπηώλ 

17,95 35,9 

5% βηνινγηθό λεξό αλζέωλ Βηνινγηθό αλζόλεξν 4,5 9 

0,5% ζπληεξεηηθά  Δθρύιηζκα 

Γεληξνιίβαλνπ 

0,25 0,5 

0,3% βηνινγηθό άξωκα Αηζέξην έιαην  0,15 0,3 

 

 

 



 

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ Κρζμα 
ςϊματοσ 
ΑΓΑΔΕΣ 
ΚΥΤΤΑΙΤΙΔΑ 

Κρζμα 
προςϊπου 
ΤΟΝΩΤΙΚΗ 
ΕΝΥΔΑΤΙΚΗ -
ΑΚΜΗ 

Κρζμα 
ςϊματοσ 
ΜΩΛΩΡΕΣ- 
ΑΝΑΔΟΜΗΣΗ 
– ΜΥΙΚΟΙ 
ΡΟΝΟΙ 

ΤΙΧΟΡΤΩΣΗ ΛΟΣΙΟΝ 

Ακετυλικι 
αλκοόλθ 

3,70%  2% 9,70% 4% 

Σορβικό κάλιο    0,30% 0,30% 

Βενηυλικι 
αλκοόλθ 

0,50% 0,80% 0,50% 2,50% 0,70% 

Φυτικι 
γλυκερίνθ 

3% 4% 10%  0,50% 

Φυςικι 
λανολίνθ 

3%     

Κερί  2,10% 2% 7%  

Τρεκανολικι 
Αμίνθ 

  2%   

Βιολογικό λάδι 3,50%  20%   

  13,70% 6,90% 36,50% 19,50% 5,50% 

gel αλόθσ 40,00% 58,10% 22,5% 30% 12,50% 

Εκχυλίςματα 30% 35% 40% 46%  

Ανκόνερο 15%    80% 

Αικζρια ζλαια 1,30%  1% 4,30% 2% 

ΣΥΝΟΛΟ 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

 

 

 

 

 



Ραράρτθμα 6.4.2 Η ποςότθτα των φυτικϊν υλικϊν που κα χρθςιμοποιείται από το κάκε είδοσ κρζμασ  

Εκχυλίςματα 
φυτικά 

Κρζμα 
ςϊματοσ 
(αγάδεσ  - 
Κυτταρίτιδα) 

Κρζμα 
προςϊπου 
(Τονωτικι – 
Ακμι – 
Αντιοξειδωτικι) 

Κρζμα 
ςϊματοσ 
(Μϊλωπεσ – 
Μυϊκι πόνοι – 
Αναδόμθςθ) 

Κρζμα κατά 
τθσ 
τριχόπτωςθσ 
και 
δερματικϊν 
προβλθμάτων 

ΛΟΣΙΟΝ 
(Τόνωςθσ 
και 
ενυδάτωςθσ)  

Αλόθ 
 

40 58,1 22,5 30 12,5 

Αςφόδελοσ 5   1  
Αχίλλεια 9 5 5 10  
Δεντρολίβανο 10 10  15  
Δίκταμοσ   10   
Θροφμπθ 2 3    
Σιδερίτθσ  2 10 5  
Μαντηουράνα  10 15   
Φαςκόμθλο 4 5  15  

Σφνολο 30% 35% 40% 46%  

 

 

 

 

 



 

Ραράρτθμα 6.4.3 Εμωάνιςθ των υπόλοιπων υλικϊν που κα χρθςιμοποιθκοφν για τθ δθμιουργία των κρεμϊν. 

Α) Λιπαρι αλκοόλθ φυςικισ προζλευςθσ:  
Είναι ενιςχυτικό του γαλακτωματοποιθτι όπωσ το μελιςςοκζρι. 

 ΛΔΛΟΤΘΤΕΣ 
- Συν-γλακτωματοποιθτισ= ςτακεροποιεί τα γαλακτϊματα.  
- Ρθκτικό= παχαίνει και εμπλουτίηει τθν αωι των γαλακτωμάτων, 
- Μαλακτικό, 
- Επικαλυπτικό= ςχθματίηει προςτατευτικό ωιλμ και προλαμβάνει τθν αωυδάτωςθ τθσ επιδερμίδασ. 

 ΔΟΣΟΛΟΓΛΑ : 2 à 5% (του ςυνολικοφ βάρουσ) που προςτίκεται ςτθν ελαιϊδθ ωάςθ. 
*Ενδείκνυται για όλεσ τισ επιδερμίδεσ και κυρίωσ για τισ ξθρζσ. 

Λεπτομζρειεσ τθσ αγοράσ του προϊόντοσ 

- Κακαρότθτα 99,9% 
- $0,0001 – 0,001/ γρ (ελάχιςτθ παραγγελία 1 κιλό) 

 

Β) Vegetable Glycerin 

Είναι ενυδατικό ςτοιχείο για τθν επιδερμίδα και τα μαλλιά 

 ΛΔΛΟΤΘΤΕΣ  
- Ενςωματϊνεται εφκολα ςτα γαλακτϊματα, κρζμεσ,gel  ντουσ, ςαμπουάν, λοςιόν ντεμακιγιαη κά.  
- Μαλακτικό= προςδίδει πολφ απαλι υωι.  
- Ενυδατικό= ζλκει το νερό και το διατθρεί ςτθν επιδερμίδα. 
- Διαλυτικό και βελτιϊνει τθ δράςθ των ωυτικϊν ενεργϊν ςτοιχείων όταν εμποτίηεται ςε ανκόνερο.  

*Λδανικό για κάκε είδουσ επιδερμίδα, ιδιαίτερα για ξθρζσ και αωυδατωμζνεσ επιδερμίδεσ 



 

 ΔΟΣΟΛΟΓΛΑ  
 

 

 

 
 
 

 Τρόποι χριςθσ 
1. Σε κρζμεσ και γαλακτϊματα : Θ γλυκερίνθ ανακατεφετε ςτθν υδατικι ωάςθ πριν τθ γαλακτωματοποίθςθ. 
2. Σε βάλςαμο για τα χείλθ (ελαιϊδεσ) : Θ γλυκερίνθ αναδεφεται καλά, ςτο διάςτθμα που κρυϊνει το βάλςαμο. 
3. Σε gel, ντουσ και ςαμπουάν : Ρροςκζςτε τθ γλυκερίνθ ςτο μείγμα επιωανειοδραςτικϊν οργανικϊν ουςιϊν. 

* Υπερβολικι δόςθ γλυκερίνθσ ( πάνω από 10%) ξθραίνει τθν επιδερμίδα και προςδίδει δυςάρεςτθ κολλϊδθ υωι. 
Ανακατεφεται με νερό και αλκοόλ. (αδιάλυτθ ςε ζλαιο)  

Λεπτομζρειεσ τθσ αγοράσ του προϊόντοσ 

- Κακαρότθτα 99,5% 
- $520 – 580/ tn (ελάχιςτθ παραγγελιά 20 tn)        493.75- 550.72€ / τόνο 
- Ζωσ 30.000 μ2 / μινα  
- Shanghai/Jarkata 
- 250kg/βαρζλι με αςωαλι πακετάριςμα 
- Αποςτολι εντόσ 25 θμερϊν μετά τθ πλθρωμι 
-  ISO9001 and ISO14001 

 

 

Είδοσ καλλυντικοφ Δόςθ (του ςυνολικοφ βάρουσ) 

ενυδατικζσ κρζμεσ και γαλακτϊματα 1 – 8 % 
Gel ντουσ και ςαμπουάν 1 – 10 % 
βάλςαμο για τα χείλια 1 – 10 % 
κρζμα προςϊπου 2- 5 % 
Για πολφ μαλακτικι δράςθ για τραχιζσ περιοχζσ όπωσ χζρια και πόδια Ζωσ 8 % 



Γ) Natural lanolin anhydrous 

Ρροζρχεται από 100% μαλλί προβάτου, απόλυτα ωυςικό χωρίσ πρόςκετα. 
- $6 - 6.4 / Kilogram | 1000 Kilogram/Kilograms (Min. Order)       5,7 -  6,08€ 
- Κακαρότθτα 99,5% 
- Ριςτοποιθτικό ISO9001:2000, Halal, TUV certified professional lanolin manufacturer 
- Ραράδοςθ εντόσ 10 θμερϊν μετά τθ πλθρωμι  

 

Δ) Benzyl Alcohol  

- Κακαρότθτα 98% 
- US $1 - 1,700/ τόνο       1614.18/τόνο      
- Ελάχιςτθ παραγγελία 1 τόνο 
- Μζρα παράδοςθσ 7 – 15 μζρεσ μετά τθν πλθρωμι 

 
Ε) Potassium Sorbate 

- US $2.77 - 3.99 / κιλό → $2.770 – 3.990      2,63 -3,79/κιλό 
- Ελάχιςτθ παραγγελία 1 τόνο 
- Μζρα παράδοςθσ 7 μζρεσ μετά τθν πλθρωμι 

 

BSC CO2 machine for essential oil extraction  
- 94.952€ 

- Production Capacity: 1L-5000L 
- Place of Origin:  Henan, China (Mainland) 
- Brand Name: BSC 
- Model Number: ZSC-53 
- Voltage: 380V 
- Power (W): 28kw 



- Dimension (L*W*H): 2500*1860*4850mm 
- Weight: 780kg 
- Certification: ISO 
- After-sales Service Provided: Engineers available to service machinery overseas, Engineers are available 
- Model type: SFE 50Lx2 /300Lx3 /1000L /1500L 

 

 

Ραράρτθμα 6.6 Υπολογιςμόσ του αρικμοφ των απαιτοφμενων ςτρεμμάτων για τθ παραγωγι του ςυγκεκριμζνου 
ποςοτιτων κρεμϊν και lotion, ο αρικμόσ των ςτρεμμάτων που κα καλλιεργεί θ εταιρεία, οι αποδόςεισ τουσ όπωσ 
επίςθσ και τα πλεονάςματα του κάκε υλικοφ. 
 

Είδοσ φυτού 
Ποςότητα 

(ml) 
Αναλογία 

τρεμ/κέσ 
αποδόςεισ 

(kg) 

τρεμ/κέσ 
αποδόςεισ 

(g) 

Απαραί
τητα 

τρέμμ
ατα * 

τρέμμ
ατα ** 

Απόδοςη*  
(g) 

Σελική 
Απόδοςη*

* (g) 

Πλεόναςμα 
(g) **-* 

Αλόη  
150,6 30,12 

                            
5.600    

            
5.600.000    

9,14 9,5 
         

51.204.000    
53.200.000 1.996.000 

Αςφόδελοσ  
6 1,2 

                               
560    

                
560.000    

3,64 4 
           

2.040.000    
2.240.000 200.000 

Αχίλλεια  
29 5,8 

                            
1.300    

            
1.300.000    

7,58 8 
           

9.860.000    
10.400.000 540.000 

Δεντρολίβανο 
35 7 

                            
1.750    

            
1.750.000    

6,80 7 
         

11.900.000    
12.250.000 350.000 

Δίκταμο  
10 2 

                               
500    

                
500.000    

6,80 7 
           

3.400.000    
3.500.000 100.000 

Θρούμπη 5 1                                         1,00 1            1.700.000 0 



1.700    1.700.000    1.700.000    

Μαλοτήρασ  
17 3,4 

                            
1.500    

            
1.500.000    

3,85 4 
           

5.780.000    
6.000.000 220.000 

Μαντζουράνα  
25 5 

                               
450    

                
450.000    

18,89 19 
           

8.500.000    
8.550.000 50.000 

Υαςκόμηλο  
24 4,8 

                            
1.300    

            
1.300.000    

6,28 6,5 
           

8.160.000    
8.450.000 290.000 

ΤΝΟΛΟ                                  
-      

63,99 66       

 

Είδοσ φυτού Απόδοςη 
εκχύλιςησ  

με CO2  (ml) 

Σεμάχια 
κρεμών 
100 ml/ 

είδοσ 

 πλεόναςμα - 
παραγωγή 

ανθόνερου  (ml)* 

Σεμάχια lotion 
(12,5ml αλόησ 
+80ml φυτικό 

υλικό) 

Σεμάχια 
εκχυλιςμάτων 

των 50 ml 

Αλόη  - 10.200 1.996.000 92.050 16.908 

Αςφόδελοσ  61.200 10.200 - - (200.000 g) 

Αχίλλεια  295.800 10.200 2.700.000 33.750  - 

Δεντρολίβανο 357.000 10.200 1.750.000 21.875 7.140 

Δίκταμο  102.000 10.200 500.000 6.250  - 

Θρούμπη 51.000 10.200 0 - 1.020 

Μαλοτήρασ  173.400 10.200 867.000 10.838  - 

Μαντζουράνα  255.000 10.200 250.000 3.125  - 

Υαςκόμηλο  244.800 10.200 1.297.000 16.213  - 

ΤΝΟΛΟ         92.050 25.068 

* Για τθ παραγωγι ανκόνερου θ αναλογία φυτικοφ υλικοφ/νεροφ = 100g/500ml 

** Το απαιτοφμενο ανκόνερο (ml) για κρζμεσ είναι153.000 ml 



 

Ραράρτθμα 7.3.2  Ετιςια ζξοδα επιχείρθςθσ 

ΑΧΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΑΓΟΥ    

Ρροετοιμαςία αγρϊν για φφτευςθ:     4.000,0 € 

Αναλφςεισ εδαφϊν:  2.000,0 € 

Ριςτοποιιςεισ βιολογικισ 
καλλιζργειασ:  

1.500,0 € 

ΣΥΝΟΛΟ 7.500,0 € 

 

 

Διάφορα ζξοδα: λίπανςθ, πότιςμα 

Εργατικά: βοτάνιςμα, ξεχόρτιαςμα, ςυγκομιδι φφλλων, μεταφφτευςθ 
παραφυάδων 

3 ςκαλίςματα/ ζτοσ 

1 μεροκάματο/ςτρ/ςκάλιςμα 

ωρεηάριςμα : 20€/ςτρ 

Εγκατάςταςθ ωυτϊν: 22,5 € / ςτρ 

Μεροκάματο 30€ / θμζρα 

 



ΚΑΛΛΙΕΓΕΙΑ 
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ΣΥΝΟΛΟ 

ωυτά/ςτρζμμα 
940 4.000 4.000 2.500 8.000 4.000 2.250 9.000 2.200 

    36.890    

κόςτοσ ωυτοφ (€) 
2,0 € 0,3 € 0,3 € 0,3 € 0,3 € 0,3 € 0,3 € 0,3 € 0,3 € 

  

Δαπάνθ πολλαπλαςιαςτικοφ υλικοφ 
1.880 € 1.200 € 1.200 € 750 € 2.400 € 1.200 € 675 € 2.700 € 660 € 

12.665 € 

Διάρκεια καλλιζργειασ (ζτθ) 
10 10 4 12 5 10 10 10 15 

  

Δαπάνθ πολλαπλαςιαςτικοφ υλικοφ/ 
ζτοσ 

188,0 € 120,0 € 300,0 € 62,5 € 480,0 € 120,0 € 67,5 € 270 € 44 € 1.652,0 € 

Διάωορα ζξοδα 
200 € 200 € 200 € 200 € 200 € 200 € 200 € 200 € 200 € 

 

Καφςιμα 
0,0 € 40 € 40 € 40 € 40 € 40 € 40 € 40 € 

40 € 
 

Λοιπά 10% 
54 € 54 € 54 € 54 € 54 € 54 € 54 € 54 € 

54 € 
 

Σφνολο κόςτουσ καλλιζργειασ ανά ζτοσ 
και ςτρζμμα 

438 € 414 € 594 € 356,5 € 774 € 414 € 361,5 € 564 € 338 €  

Στρζμματα εταιρείασ 
9,5 4 8 7 7 1 4 19 6,5 66 

Κόςτοσ καλλιζργειασ ανά 
ζτοσ/καλλιζργεια 

4.161 € 1.656 € 4.752 € 2.495,5€ 5.418€ 414 € 1.446€  10.716€  2.197€  

Συνολικό κόςτοσ καλλιεργειϊν/ ζτοσ: 
33.255,5 € 

        
 

 



εγκατάςταςθ φυτϊν + μεροκάματα       11.085 €    

κόςτοσ αγοράσ πολλαπλαςιαςτικοφ υλικοφ(66 ςτρ)      113.800 €  

κόςτοσ ανζγερςθσ κτιρίου / 700 τμ       33.480 €    167.400 €  

 

 

Μθχανολογικόσ Εξοπλιςμόσ Εταιρείασ ΣΥΝΟΛΟ 

Ξθραντιρίο:   30.000 €   
Μθχανι Άλεςθσ:   35.000 €   
Σφςτθμα απόςταξθσ 2000 λίτρων – πφργου ψφξθσ – ςυμπφκνωςθσ 120.000 €   

Εκχυλιςτιρασ CO2 BSC - 1.500L    94.952 €   
Μθχανι Ομογενοποίθςθ   100.000 €   
Αποκθκευτικζσ δεξαμενζσ - δοχεία             25.000 €   
Μθχανι εμφιάλωςθσ              30.000 € 434.952 € 

Φρζηα          1.500 €   
Χορτοςυλλεκτοδετικι μθχανι         30.000 €   
Κοπροδιανομζασ          24.000 €   55.500 € 

Συνολικό κόςτοσ μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ    490.452 €  

κόςτοσ πυραςφάλειασ      13.000 € 
εξοπλιςμόσ γραφείου        4.520 € 

 

 

 



Κόςτθ επιπρόςκετων υλικϊν καλλυντικϊν/ζτοσ (για 10.200 τεμάχια από το κάκε 
είδοσ κρζμασ και  lotion 93.963 τεμαχίων των 100 ml) 

Αναλφςεισ παραγόμενου υλικοφ:  3.000,0 € 

Κόςτοσ αγοράσ γλυκερίνθσ (0,697€/lt) 153,61 € 

Κόςτοσ αγοράσ φυςικισ λανολίνθσ (5,7€/lt) 174,42 € 

Κόςτοσ αγοράσ ακετυλικισ αλκοόλθσ (2,17€/lt) 1.158,68 € 

Κόςτοσ αγοράσ Βενηυλικισ αλκοόλθσ (1,68€/lt) 184,19 € 

Κόςτοσ αγοράσ Triethanol Amine      (2,98 €/lt) 60,79 € 

Κόςτοσ αγοράσ Potassium Sorbate (5,16€/lt) 161,24 € 

Κόςτοσ αγοράσ βιολογικοφ κεριοφ μζλιςςασ (6,72€/lt 760,84 € 

Κόςτοσ αγοράσ λαδιοφ (3,2€/lt): 3.814,4 € 

Κόςτοσ αγοράσ βιολογικοφ αικζριου ελαίου (0,08 €/ml) 20.419,7 € 

Ζξοδα μιςκοφ 3 υπαλλιλων: 50.400,0 € 

Συνολικό κόςτοσ επιπρόςκετων υλικϊν καλλυντικϊν/ ζτοσ 80.287,8 € 

 

 

 

 



 

Ραράρτθμα 7.2.2  Προι χρθματοδότθςθσ Ρακριτιασ ςυνεταιριςτικισ τράπεηασ   

- Μειωμζνο ςυνολικό επιτόκιο που κα διαμορωϊνεται με βάςθ το κόςτοσ δανειςμοφ από τθν  ΕΤΕπ, τθν κάλυψθ των 
λειτουργικϊν εξόδων και το κόςτοσ προβλζψεων ανά πελάτθ 

- Χωρίσ ειςωορά Ν. 128/75 (ςιμερα 0,60%) 

- Διάρκεια δανείου για τισ ΜΜΕ μζχρι 8 ζτθ    

 - Δυνατότθτα περιόδου χάρθτοσ για τισ ΜΜΕ μζχρι 2 ζτθ 

 - Δυνατότθτα χρθματοδότθςθσ μζχρι του 100% του επιχειρθματικοφ ςχεδίου 
 


