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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 

SWOT ANALYSIS ΣΟΤ ΚΛΑΓΟΤ ΑΡΧΜΑΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΧΝ 

ΦΤΣΧΝ ΜΔ ΔΜΦΑΖ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΧΝ ΑΦΔΦΖΜΑΣΧΝ 

 

Με βάζε ηελ αλάιπζε πνπ έρεη πξνεγεζεί ζε φηη αθνξά α) ηελ απνηχπσζε 

ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ζηελ Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Ξάλζεο, β) ηελ 

αλάιπζε ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηα 

παξαδνηέα A.T1.1. “Market Analysis” & A.T1.2 Organic Tea Cultivation” 

πξνθχπηνπλ ζεκαληηθά ζπκπεξάζκαηα ηα νπνία νκαδνπνηνχληαη θαη 

παξνπζηάδνληαη ζηηο αληίζηνηρεο θαηεγνξίεο ηεο SWOT αλάιπζεο. 

 

Σα ζπκπεξάζκαηα απηά κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ ηελ βάζε ελφο εληαίνπ 

ζρεδίνπ δξάζεο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ θιάδνπ ηεο θαιιηέξγεηαο θαη 

αμηνπνίεζεο αξσκαηηθώλ θαη θαξκαθεπηηθώλ θπηώλ, κε ηδηαίηεξε 

έκθαζε ζηνλ ηνκέα ηνπ ηζαγηνύ θαη ησλ αθεςεκάησλ. 

 

1.1. Γπλαηά εκεία (Strengths) 

Σα δπλαηά ζεκεία πξνθχπηνπλ απφ ηελ αλάιπζε ηεο πθηζηάκελεο 

θαηάζηαζεο θαη ηνπ εζσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο ηνπ επξχηεξνπ θιάδνπ ζηελ 

Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Ξάλζεο.  

 Γεσπνιηηηθή ζέζε ζηνλ επξχηεξν νηθνλνµηθφ ρψξν ηεο 

Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο. 

 εκαληηθφο θφκβνο κεηαθνξάο ελέξγεηαο (ειεθηξηθή ελέξγεηα, θπζηθφ 

αέξην) ζε Δζληθφ θαη Δπξσπατθφ επίπεδν.  

 Ύπαξμε αμηφινγσλ θπζηθψλ πφξσλ (νξεηλνί φγθνη, πνηάκηα, δάζε, 

ζάιαζζα, πνηακνί, ιίκλεο, βηφηνπνη θιπ.) πνπ επλννχλ ηελ αλάπηπμε 

πινχζηαο βηνπνηθηιφηεηαο. 

 Ύπαξμε ζεκαληηθνχ αξηζκνχ απηνθπψλ αξσκαηηθψλ θαη 

θαξκαθεπηηθψλ θπηψλ. 
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 Ζ θαιιηέξγεηά ησλ αξσκαηηθψλ θαη θαξκαθεπηηθψλ θπηψλ γίλεηαη ζην 

θπζηθφ ηνπο πεξηβάιινλ φπνπ ελδεκνχλ κε ζπλέπεηα λα 

θαιιηεξγνχληαη κε ήπηνπο ηξφπνπο θαη ρακειέο εηζξνέο ζε λεξφ, 

ιηπάζκαηα θαη θπηνθάξκαθα, ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο νξζήο 

γεσξγηθήο πξαθηηθήο. 

 Ηδαληθέο εδαθνθιηκαηηθέο ζπλζήθεο γηα ηελ θαιιηέξγεηα κεγάινπ εχξνπο 

εηδψλ αξσκαηηθψλ θπηψλ κε εκπνξηθφ ελδηαθέξνλ. 

 Παξαγσγή αξσκαηηθψλ θαη θαξκαθεπηηθψλ θπηψλ κε άξηζηα 

νξγαλνιεπηηθά θαη θπζηθνρεκηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ επηδεηνχληαη 

έληνλα απφ ηελ αγνξά. 

 Οη επηζηεκνληθά απνδεδεηγκέλα επεξγεηηθέο θαη ζεξαπεπηηθέο ηδηφηεηεο 

ησλ βνηάλσλ. 

 Ζ πςειή δήηεζε ηεο παγθφζκηαο αγνξάο (βηνκεραλίεο παξαγσγήο 

θαξκάθσλ, πξντφλησλ θνζκεηνινγίαο, πξντφλησλ δηαηξνθήο θιπ.) ζε 

αξσκαηηθά θαη θαξκαθεπηηθά θπηά ζπγθεθξηκέλσλ πνηνηηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ. 

 Πξφζβαζε ζε ζεκαληηθνχο πδάηηλνπο πφξνπο, ηδηαίηεξα ζηελ πεδηλή 

πεξηνρή, πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ απμεκέλε απφδνζε ηεο παξαγσγήο. 

 εκαληηθφ αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ιφγσ ηεο ηερλνγλσζίαο θαη ηεο 

εκπεηξίαο απφ ηελ πνιπεηή ελαζρφιεζε ζε ηδηαίηεξα απαηηεηηθέο 

θαιιηέξγεηεο νξηζκέλσλ πεξηνρψλ (π.ρ. θαπλφο κπαζκάο ζηα νξεηλά). 

 Τθηζηάκελεο ελεξγέο εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο-ηππνπνίεζεο 

γεσξγηθψλ πξντφλησλ. 

 Μεγέζπλζε δηαθξαηηθψλ εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ µε Βαιθαληθέο ρψξεο. 

 Γπλακηθφο παξαγσγηθφο πφινο θαη θέληξν παξαγσγήο βαζηθψλ 

αγξνηηθψλ πξντφλησλ µε ηζρπξέο ηνπηθέο αγξνηηθέο εμεηδηθεχζεηο. 
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1.2. Αδύλαηα εκεία (Weaknesses) 

Σα αδχλαηα ζεκεία πξνθχπηνπλ απφ ηελ αλάιπζε ηεο πθηζηάκελεο 

θαηάζηαζεο θαη ηνπ εζσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο ηνπ θιάδνπ αξσκαηηθψλ θαη 

θαξκαθεπηηθψλ θπηψλ ζηελ Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Ξάλζεο.  

 χκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ Η.ΓΔ.Κ.Δ, ην Αθαζάξηζην Γεσξγηθφ Πξντφλ 

αλά απαζρνινχκελν ζηελ Πεξηθέξεηα ΑΜ-Θ αλέξρεηαη ζην 69% ηνπ 

εζληθνχ κέζνπ φξνπ. 

 Αληίζηνηρα ρακειέο είλαη θαη νη επηδφζεηο ζε δείθηεο φπσο ε 

παξαγσγηθφηεηα ηνπ εδάθνπο πνπ βξίζθεηαη ζην 76% ζε ζρέζε κε ηνλ 

Δζληθφ κέζν φξν, θαζψο θαη ε παξαγσγηθφηεηα εξγαζίαο πνπ 

βξίζθεηαη ζην 77% ηνπ Δζληθνχ κέζνπ φξνπ. 

 Απνπζία επηρεηξεκαηηθήο πξνζέγγηζεο ηεο γεσξγίαο θαη ρακειφο 

βαζκφο ζχλδεζεο κε ηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο.  

 Μηθξφο γεσξγηθφο θιήξνο, πνιπηεκαρηζκφο ησλ αγξνηεκαρίσλ σο 

απνηέιεζκα ησλ κεγάισλ θαζπζηεξήζεσλ ζηελ νινθιήξσζε ησλ 

πξνγξακκάησλ αλαδαζκνχ. 

 Αγξνηηθά πξντφληα ρακειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο ρσξίο ηππνπνίεζε & 

ηαπηφηεηα. Διάρηζηνη αγξφηεο επελδχνπλ ζηελ θαζεηνπνίεζε ηεο 

παξαγσγήο ηνπο κε ζπλέπεηα λα πσινχλ «ρχκα». 

 Τςειή εμάξηεζε ηνπ γεσξγηθνχ ηνκέα ηεο πεξηνρήο απφ κε 

αληαγσληζηηθέο αξνηξαίεο θαιιηέξγεηεο (ζηηεξά, ειίαλζνο, αξαβφζηηνο). 

 Υακειφ επίπεδν ηερλνγλσζίαο απφ ηνπο αγξφηεο θαη ην γεσηερληθφ 

επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ ηεο πεξηνρήο θαη απνπζία εμεηδηθεπκέλνπ 

κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ γηα ηελ θαιιηέξγεηα θαη επεμεξγαζία 

αξσκαηηθψλ θαη θαξκαθεπηηθψλ θπηψλ. 

 Έιιεηςε πηζηνπνηεκέλσλ ζπφξσλ θαη πνιιαπιαζηαζηηθνχ πιηθνχ 

αξσκαηηθψλ θαη θαξκαθεπηηθψλ θπηψλ ζηελ εγρψξηα αγνξά. 

 Σν αλζξψπηλν δπλακηθφ πνπ αζρνιείηαη ζηνλ Πξσηνγελή Σνκέα 

ραξαθηεξίδεηαη απφ ηδηαίηεξα ρακειφ επίπεδν εθπαίδεπζεο θαη 

επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο.  
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 Πιεζπζκηαθή απνδπλάκσζε θαη γήξαλζε ησλ παξακεζφξησλ θαη 

αγξνηηθψλ πεξηνρψλ θαζψο νη λένη (ηδηαίηεξα ζηηο νξεηλέο πεξηνρέο) 

κεηαλαζηεχνπλ ζην εμσηεξηθφ αλαδεηψληαο εξγαζία. 

 Ζ παξακνλή ησλ ζπληαμηνχρσλ ζην αγξνηηθφ επάγγεικα (σο 

απνηέιεζκα ηεο αζθαιηζηηθήο λνκνζεζίαο ηεο Υψξαο) νδεγεί αθελφο 

ζηελ έιιεηςε δηαζέζηκσλ πξνο εθκεηάιιεπζε εθηάζεσλ, αθεηέξνπ 

ζηελ κε αληαπνδνηηθή απνξξφθεζε πνιχηηκσλ θνλδπιίσλ ηεο Κνηλήο 

Αγξνηηθήο Πνιηηηθήο απφ άηνκα πνπ ιφγσ ειηθίαο δελ είλαη πξφζπκα 

λα επελδχζνπλ ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα.  

 Αλεπαξθήο νξγάλσζε ησλ αγξνηψλ. Υακειφ πνζνζηφ 

δξαζηεξηνπνίεζεο ζε ζπλεξγαηηθά ζρήκαηα (νκάδεο παξαγσγψλ θαη 

ζπλεηαηξηζκνί) ιφγσ απνηπρηψλ απφ αληίζηνηρα ζρήκαηα ζην 

παξειζφλ. 

 Έιιεηςε ζε ππνδνκέο ηππνπνίεζεο/κεηαπνίεζεο (ηδηαίηεξα ζηηο 

νξεηλέο πεξηνρέο) κε απνηέιεζκα ηελ ππνβάζκηζε ηνπ ηειηθνχ 

πξντφληνο θαη ηελ απψιεηα πξνζηηζέκελεο αμίαο. 

 Ζ αιπζίδα εκπνξίαο αγξνηηθψλ πξντφλησλ ιεηηνπξγεί ππνηππσδψο θαη 

φρη ζπγρξνληζκέλα επεηδή δελ ιεηηνπξγνχλ Γηεπαγγεικαηηθέο 

Οξγαλψζεηο - Γνκέο γηα ηα θχξηα πξντφληα ηνπ ηνκέα. 

 Έιιεηςε νινθιεξσκέλνπ ζρεδίνπ marketing γηα ηελ παξαγσγή θαη 

πξνψζεζε επψλπκσλ πξντφλησλ πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο πνπ 

έρνπλ δήηεζε ζηηο αγνξέο ηνπ εμσηεξηθνχ. 

 Τπναπαζρφιεζε εδάθνπο, θεθαιαίνπ, εξγαζίαο κε ζπλέπεηα ηελ 

ρακειή παξαγσγηθφηεηα σο επαθφινπζν ηεο επνρηθφηεηαο θαη ησλ 

θαιιηεξγνχκελσλ εηδψλ. 

 Έιιεηςε νξγαλσκέλσλ θαλαιηψλ πξνψζεζεο αγξνηηθψλ πξντφλησλ 

πνπ νδεγεί ζηνλ θαηαθεξκαηηζκφ ησλ πνζνηήησλ θαη ηελ αδπλακία 

δηαπξαγκάηεπζεο θαιχηεξσλ ηηκψλ. 
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 Δμαηξεηηθά ρακειφο βαζκφο ελζσκάησζεο λέσλ ηερλνινγηψλ ζηνλ 

πξσηνγελή ηνκέα θπξίσο ιφγσ ηεο αδπλακίαο επέλδπζεο θαη ηεο 

κεησκέλεο δηάρπζεο ηεο ηερλνγλσζίαο θαη ησλ θαηλνηνκηψλ. 

 Πεξηνξηζκέλν αξδεπηηθφ δίθηπν πνπ θαιχπηεη πνιχ κηθξφ πνζνζηφ ησλ 

θαιιηεξγνχκελσλ εθηάζεσλ. Σν ζρέδην αμηνπνίεζεο ησλ πδάησλ ηνπ 

πνηακνχ Νέζηνπ επί πνιιά έηε παξακέλεη ζε αδξάλεηα.  

 Απνπζία αλάιεςεο πξσηνβνπιηψλ απφ ηνπο ΟΣΑ θαη ηνπο 

πθηζηάκελνπο ζπλεηαηξηζκνχο γηα ηελ αλαγλψξηζε ζπγθεθξηκέλσλ 

ηνπηθά παξαγφκελσλ πξντφλησλ σο ΠΟΠ, ΠΓΔ ή ΔΠΗΠ. 

 Με πηζηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο ζχκθσλα κε δηεζλψο 

αλαγλσξηζκέλα πξφηππα πνηφηεηαο φπσο Βηνινγηθήο Γεσξγίαο, 

GLOBAL G.A.P. πξντφληα Οινθιεξσκέλεο Γηαρείξηζεο θιπ. 

 Αχμεζε ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο (ξεχκα, λεξφ, ιηπάζκαηα, πεηξέιαην). 

 Αχμεζε ηεο θνξνινγίαο θαη ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ ησλ αγξνηψλ. 

 Μεγάιε εμάξηεζε ησλ αγξνηηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ απφ ηηο αγξνηηθέο 

επηδνηήζεηο. 

 Υακειφ επίπεδν ηερληθήο θαη νξγαλσηηθήο ππνζηήξημεο ησλ αγξνηψλ. 

 Απνπζία ζχλδεζεο κεηαμχ επηζηεκνληθήο έξεπλαο θαη εθαξκνζκέλεο 

γεσξγηθήο πξαθηηθήο. 

 Απνπζία νπζηαζηηθήο επηζηεκνληθήο θαη ηερληθήο ππνζηήξημεο ησλ 

αγξνηψλ. 

 Απξνζπκία ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο λα ππνζηεξίμεη επελδπηηθέο 

πξσηνβνπιίεο ησλ αγξνηψλ ρσξίο εμαζθαιίζεηο. 

 Έληνλνο αληαγσληζκφο ζε επίπεδν ηηκψλ απφ γεηηνληθέο ρψξεο κε 

ρακειφηεξα θφζηε παξαγσγήο (εξγαηηθά, ελέξγεηα, εθφδηα θιπ.).  

 Ζ απνβηνκεράληζε ηνπ αγξνδηαηξνθηθνχ ηνκέα ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο 

σο απνηέιεζκα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηε ρψξα καο έρεη δηαξξήμεη 

ηελ παξαγσγηθή αιπζίδα (θιείζηκν βηνκεραληψλ πνπ είραλ ζαλ πξψηε 

χιε αγξνηηθά πξντφληα). 
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 Οη ζπιινγηθνί κεραληζκνί δηάζεζεο, πξνψζεζεο θαη ελίζρπζεο ηεο 

εμσζηξέθεηαο γηα ηνλ ηνκέα - φπσο κεραληζκνί πξνβνιήο θαη εκπνξίαο 

αγξνηηθψλ πξντφλησλ - είλαη αδχλακνη. 

 Οη θχξηεο αληαγσλίζηξηεο εηαηξίεο ζηνλ θιάδν ησλ αθεςεκάησλ 

ηζαγηνχ είλαη θαζηεξσκέλεο ζηνλ ρψξν κε κεγάια κεξίδηα αγνξάο θαη 

αλαγλσξίζηκα εκπνξηθά ζήκαηα. 

 

1.3. Δπθαηξίεο (Opportunities) 

Οη επθαηξίεο πξνθχπηνπλ απφ ηελ αλάιπζε ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο 

ηνπ επξχηεξνπ θιάδνπ θαζψο θαη ηηο ηάζεηο πνπ δηακνξθψλνληαη ζε 

Δπξσπατθφ θαη Γηεζλέο επίπεδν. Οη επθαηξίεο πνπ δηακνξθψλνληαη 

θαζνξίδνπλ ηηο πξννπηηθέο αλάπηπμεο ηνπ θιάδνπ ηεο θαιιηέξγεηαο θαη 

αμηνπνίεζεο αξσκαηηθψλ θαη θαξκαθεπηηθψλ θπηψλ, κε ηδηαίηεξε έκθαζε 

ζηνλ ηνκέα ηνπ ηζαγηνχ θαη ησλ αθεςεκάησλ θαη κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ 

δείθηεο επίηεπμεο ζηφρσλ γηα ηηο ζρεδηαδφκελεο δξάζεηο - παξεκβάζεηο. 

 Πξνζρψξεζε ζην αγξνηηθφ επάγγεικα ηδηαίηεξα θαηά ηε ηειεπηαία 

δεθαεηία ζεκαληηθνχ αξηζκνχ λέσλ κε πςειφ κνξθσηηθφ επίπεδν θαη 

δεμηφηεηεο, σο απνηέιεζκα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο.  

 Σάζε δηαθνξνπνίεζεο ησλ λενεηζεξρφκελσλ ζηελ Γεσξγία πξνο 

αληαγσληζηηθέο θαιιηέξγεηεο πςειψλ απνδφζεσλ (δελδξνθνκία, 

θεπεπηηθά, αξσκαηηθά θιπ) θαη λέεο ζχγρξνλεο κεζφδνπο παξαγσγήο 

πνπ απνθέξνπλ πςειφηεξν βαζκφ απφδνζεο θαη θεξδνθνξίαο.  

 Δπηρεηξεκαηηθή πξνζέγγηζε ηεο αγξνηηθήο δξαζηεξηφηεηαο κε 

μεθάζαξε ζηφρεπζε ζηελ θαζεηνπνίεζε ηεο αγξνηηθήο παξαγσγήο θαη 

ηελ παξαγσγή επψλπκσλ πνηνηηθψλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ. 

 Ζ αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ πνπ παξέρεη ε αμηνπνίεζε ηεο λέαο 

ηερλνινγίαο (ηδηαίηεξα ησλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο) νδεγεί ζηελ 

πηνζέηεζε ζπγρξφλσλ κεζφδσλ θαιιηέξγεηαο  φπσο είλαη ε Γεσξγία 

Αθξηβείαο. 
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 χγρξνλε πξνζέγγηζε Branding κε ζθνπφ ηε δεκηνπξγία κηαο 

μερσξηζηήο θαη ηαπηφρξνλα ειθπζηηθήο ηαπηφηεηαο ησλ αγξνηηθψλ 

πξντφλησλ. 

 Σελ αμηνπνίεζε ζηα πιαίζηα ηνπ Marketing ησλ δηαζέζηκσλ κνξθψλ 

ςεθηαθήο επηθνηλσλίαο (media mix) ηα νπνία δπλεηηθά κπνξεί λα 

αμηνπνηήζεη κηα επηρείξεζε φπσο: i) ηε δεκηνπξγία ηζηφηνπνπ 

παξνπζίαζεο ηεο εηαηξείαο θαζψο θαη e-shop, ii) ηε δηαθήκηζε 

«πξνβνιήο» ζην δηαδίθηπν, iii) ηελ αμηνπνίεζε κεραλψλ αλαδήηεζεο 

κέζσ ηερληθψλ Search Engine Optimization, iv) ηελ πξνβνιή κέζσ 

θνηλσληθψλ δηθηχσλ ζε ζηνρεπκέλν θνηλφ (Instagram, Facebook, 

Twitter, Youtube, LinkedIn θ.α.), v) e-mail marketing θαη απνζηνιή e-

newsletters, v) ηε δηαθήκηζε ζε δίθηπν ζπλεξγαδφκελσλ ηζηφηνπσλ, vi) 

ηελ ηνγελή επηθνηλσλία θαη πξνψζεζε πσιήζεσλ, vii) ηε δηαθήκηζε 

κέζσ θηλεηψλ ζπζθεπψλ θαη εθαξκνγψλ ηνπο (καδηθή απνζηνιή sms, 

viber, what‟s up θ.α.). 

 Αμηνπνίεζε ηεο δπλαηφηεηαο πνπ δίλεη ε Δζληθή Ννκνζεζία ζε αγξφηεο 

γηα ηε δεκηνπξγία κηθξψλ κνλάδσλ κεηαπνίεζεο αγξνηηθψλ πξντφλησλ 

απνθιεηζηηθά ηδίαο παξαγσγήο, κέζσ ηνπ Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ 

Μεηξψνπ Οηθνηερλίαο  ΤΑ 3638/92505/2015 

 Αμηνπνίεζε ησλ επελδπηηθψλ θηλήηξσλ κέζσ ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο (Π.Α.Α.) 2014-2020 θαη ηνπ Δπελδπηηθνχ Νφκνπ 

Ν.4399/2016 γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ αγξνηηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ 

θαη ηελ εγθαηάζηαζε ζχγρξνλσλ κνλάδσλ επεμεξγαζίαο & 

ηππνπνίεζεο αγξνηηθψλ πξντφλησλ. 

 Βειηίσζε ησλ ηηκψλ πνπ επηηπγράλνπλ επξχηεξα νξγαλσηηθά ζρήκαηα 

(νκάδεο παξαγσγψλ, αγξνηηθνί ζπλεηαηξηζκνί). 

 Αλάδεημε ηνπηθψλ πξντφλησλ σο ΠΟΠ/ΠΓΔ. 

 Μεηαζηξνθή ηνπ θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ ζηελ αγνξά βηνινγηθψλ 

πξντφλησλ κε ρακειφ ελεξγεηαθφ απνηχπσκα. 
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 Απμαλφκελε δήηεζε ζε παγθφζκην επίπεδν γηα πνηνηηθφηεξα πξντφληα 

θαη ππεξεζίεο. 

 Αιιαγή δηαηξνθηθψλ πξνηχπσλ θαη απμαλφκελε δήηεζε γηα κεζνγεηαθά 

θαη βηνινγηθά πξντφληα. 

 Δθηθηή πξνζαξκνγή ηεο γεσξγίαο, θπξίσο ζηηο νξεηλέο πεξηνρέο, ζην 

πξφηππν αεηθφξνπ γεσξγηθήο δξαζηεξηφηεηαο. 

 πκκεηνρή κε επψλπκα ηππνπνηεκέλα πξντφληα ζε θιαδηθέο εθζέζεηο 

ζε ηνπηθφ, Πεξηθεξεηαθφ, Δζληθφ θαη δηεζλέο επίπεδν.  

 πκκεηνρή ζε δηαγσληζκνχο θαηλνηνκίαο θαη εμεηδηθεπκέλα ζεκηλάξηα 

επηκφξθσζεο κε ζθνπφ ηε δεκηνπξγία θαηλνηφκσλ πξντφλησλ θαη 

δηαδηθαζηψλ. 

 Βειηίσζε ησλ ηηκψλ πνπ επηηπγράλνπλ νη κηθξνπαξαγσγνί κε ηελ 

νξγάλσζή ηνπο ζε νκάδεο παξαγσγψλ, εηαηξηθά ζρήκαηα θαη 

ζπλεηαηξηζκνχο. 

 Γξαζηεξηνπνίεζε ζηελ επξχηεξε πεξηνρή βηνκεραληθψλ πνπ 

πξνζθέξνπλ ζπλεξγαζίεο ζπκβνιαηαθήο γεσξγίαο γηα ζπγθεθξηκέλα 

είδε φπσο είλαη ην Σζάη ηνπ Βνπλνχ. 

 Ζ πινπνίεζε απφ ην ΤΠΑΑΣ ηνπ ζεζκνχ ηνπ Γεσξγηθνχ πκβνχινπ 

πνπ ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Π.Α.Α. 2014-2020 αλακέλεηαη λα δψζεη 

ηελ επθαηξία πξφζβαζεο ησλ αγξνηψλ ζε εμεηδηθεπκέλεο 

επηρεηξεκαηηθέο θαη ηερληθέο ζπκβνπιέο κε ειάρηζην ή κεδακηλφ 

θφζηνο. 

 Γηαξθψο απμαλφκελε ηάζε ηνπ θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ γηα πγεία, επεμία 

θαη θξνληίδα ηνπ ζψκαηνο ηνπο νδεγεί ζηελ πγηεηλή δηαηξνθή θαη ηελ 

θαηαλάισζε αθεςεκάησλ (αληί αλαςπθηηθψλ), ρπκψλ θαη 

βηνιεηηνπξγηθψλ ηξνθίκσλ (nutraceuticals).  

 Δπέθηαζε ζε λέα θαηλνηφκα ιεηηνπξγηθά ξνθήκαηα θαη ζλαθ. 

Αμηνπνίεζε ησλ θαιιηεξγεηψλ ηζαγηνχ ηνπ βνπλνχ θαη άιισλ βνηάλσλ 

θαη δεκηνπξγία ηειηθνχ πξντφληνο φπσο ην γλσζηφ HERBAL TEA, ζε 

δηάθνξεο γεχζεηο κε κεδηθή, καξαζφζπνξν, ινπίδα θαη ηβίζθν. 
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 Γηαξθψο απμαλφκελε πξνηίκεζε ησλ θαηαλαισηψλ ζε πηζηνπνηεκέλα 

βηνινγηθά πξντφληα. 

 Κνηλσληθνί παξάγνληεο (multi-tasking). Οη θαηαλαισηέο είλαη ζήκεξα 

πνιπάζρνινη θαη πεξηζζφηεξνη δξαζηήξηνη απφ φηη ζην παξειζφλ. Οη 

παξάγνληεο απηνί απαηηνχλ ηε δηαηήξεζε ηεο αθκήο επη καθξφ.  

 πλεπψο ηειηθά πξντφληα πνπ δελ απαηηνχλ πξφζζεην ρξφλν 

πξνεηνηκαζίαο έρνπλ κεγάια πνζνζηά επηηπρίαο π.ρ. ξφθεκα κε 

βαιζακφρνξην (ζηα ηνπ 10 ησλ ΖΠΑ), ή άιιν ειιεληθφ βφηαλν. Σν δε 

βηνινγηθφ πξντφλ επηπιένλ απνθηά απηφκαηα ππεξαμία ζηα κάηηα ηνπ 

θαηαλαισηή. 

 Οη θαηαλαισηέο επηζπκνχλ απζεληηθή πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ηελ 

πνηφηεηα, ηελ αζθάιεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ βνηάλσλ. 

 Δπέλδπζε ζηελ πνηφηεηα θαη φρη ζηνλ «πφιεκν ηηκψλ» κεηαμχ 

αλψλπκσλ πξντφλησλ πνπ θαηεπζχλνληαη ζηελ βηνκεραλία,  

απαηηνχληαη ζε κεγάιεο πνζφηεηεο θαη αληηκεησπίδνπλ ηζρπξφ 

αληαγσληζκφ απφ Ηλδία θαη Κίλα (θαξκαθνβηνκεραλία, θνζκεηνινγία, 

βηνκεραλία ηξνθίκσλ – πνηψλ). 

 

1.4. Απεηιέο (Threats) 

Οη απεηιέο πξνθχπηνπλ απφ ηελ αλάιπζε ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο ηνπ 

επξχηεξνπ θιάδνπ θαζψο θαη ηηο ζπλζήθεο πνπ δηακνξθψλνληαη θπξίσο ζε 

εζληθφ επίπεδν.  

 Οη παξαδνζηαθνί αγξφηεο ραξαθηεξίδνληαη απφ έιιεηςε επειημίαο θαη 

πξνζπκίαο γηα πξνζαξκνγή ζε λέεο θαιιηεξγεηηθέο κεζφδνπο θαη 

θαιιηέξγεηεο (θπξίσο νη κεγαιχηεξεο ειηθίεο). 

 Ηζρπξφ αίζζεκα αβεβαηφηεηαο ιφγσ ησλ αλακελφκελσλ πεξηνξηζκψλ 

ησλ επηδνηήζεσλ πνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ην πςειφ θφζηνο παξαγσγήο 

νδεγνχλ ζηελ αδπλακία ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο. 
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 Έιιεηςε θεληξηθνχ ζρεδηαζκνχ ππνζηήξημεο ηνπ αγξνηηθνχ θφζκνπ θαη 

ελεκέξσζήο ηνπ απφ ηνπο αξκφδηνπο θνξείο γηα ηηο ζπλζήθεο πνπ 

δηακνξθψλεη ε λέα ΚΑΠ. 

 Αιφγηζηε ρξήζε ησλ πδάηηλσλ πφξσλ πνπ έρεη νδεγήζεη ζηελ 

ππνβάζκηζε κέξνπο ησλ δηαζέζηκσλ θαιιηεξγνχκελσλ εθηάζεσλ 

(πθαικχξσζε πδάησλ ζηηο παξάθηηεο πεξηνρέο, παξάλνκεο 

γεσηξήζεηο θιπ). 

 Οη ζπρλέο θαηαζηξνθέο ηεο παξαγσγήο εμαηηίαο αθξαίσλ θαηξηθψλ 

ζπλζεθψλ. 

 Αλεμέιεγθηε ππεξβφζθεζε ησλ εθηξεθφκελσλ δψσλ ε νπνία νδεγεί 

ζηελ θαηαζηξνθή ελδεκηθψλ θπηηθψλ εηδψλ ηδηαίηεξα ζηελ νξεηλή 

πεξηνρή. 

 πλερήο αχμεζε ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο (απμήζεηο ζηελ ηηκή ηνπ 

ξεχκαηνο, αλακελφκελε ηηκνιφγεζε λεξνχ, ηηκή πεηξειαίνπ θιπ). 

 Αβεβαηφηεηα θαη ζπρλέο θαζπζηεξήζεηο ζηελ είζπξαμε ησλ εζφδσλ 

απφ ηελ πψιεζε ησλ παξαγφκελσλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ 

(κεηαρξνλνινγεκέλεο επηηαγέο εκπφξσλ) πνπ δεκηνπξγνχλ 

πξνβιήκαηα ζηελ ξεπζηφηεηα ησλ παξαγσγψλ. 

 Αλνξζνινγηθφ θαη αλαπνηειεζκαηηθφ ζχζηεκα δηνίθεζεο µε 

πνιχπινθεο δηνηθεηηθέο δηαδηθαζίεο θαη γξαθεηνθξαηία.  

 Έιιεηςε ζπληνληζκνχ κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ ππεξεζηψλ θαη θνξέσλ ζε 

ζέκαηα ζρεδηαζκνχ θαη αλάπηπμεο. 

 Απνπζία ελφο ζρεδίνπ θαη πνιηηηθήο δηαρείξηζεο αγξνηηθήο γεο κε 

ζπλαθφινπζε ηελ απνπζία ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ δσλψλ γεσξγίαο 

ζχκθσλα κε ηηο ηδηαίηεξεο παξαγσγηθέο δπλαηφηεηεο θάζε πεξηνρήο. 

 πλερήο κείσζε ηνπ πιεζπζκνχ ηεο ππαίζξνπ θαη ηδηαίηεξα ησλ 

νξεηλψλ θαη κεηνλεθηηθψλ πεξηνρψλ, ζε ζπλδπαζκφ µε ηελ 

αλεζηξακκέλε ππξακίδα ησλ ειηθηψλ. 

 Οη αλεπαξθείο ππνζηεξηθηηθνί θνηλσληθνί κεραληζµνί γηα ηηο 

νηθνγελεηαθέο ππνρξεψζεηο ησλ γπλαηθψλ, θαζψο θαη ε ειιηπήο 
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πξφζβαζή ζηελ πιεξνθφξεζε θαη ηνπο ζπκβνπιεπηηθνχο 

κεραληζµνχο. 

 Οη αλεπαξθείο εθπαηδεπηηθέο θαη αζιεηηθέο ππνδνκέο ζηα ρσξηά 

ππνβαζκίδνπλ ηελ πνηφηεηα δσήο θαη δηψρλνπλ ηηο λέεο νηθνγέλεηεο ζηα 

αζηηθά θέληξα. 

 Οη ζεζκνί ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο είηε δελ είλαη αλεπηπγκέλνη, είηε 

απνπζηάδνπλ ηειείσο απφ ηνλ αγξνηηθφ ρψξν. 

 Ηζρπξφο αληαγσληζκφο ησλ εγρψξησλ πξντφλησλ α/θ θπηψλ απφ 

ρακειφηεξεο πνηφηεηαο θαη αμίαο αληίζηνηρα είδε απφ Κίλα, Ηλδία θαη 

αιινχ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 

ΚΑΛΔ ΠΡΑΚΣΗΚΔ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΣΤΠΟ-

ΠΟΗΖΖ ΠΡΟΨΌΝΣΧΝ ΑΠΟ ΑΡΧΜΑΣΗΚΆ ΚΑΗ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΑ ΦΤΣΑ 

 

2.1 Δπηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηνλ ηνκέα ηεο επεμεξγαζίαο 

αξσκαηηθώλ θαη θαξκαθεπηηθώλ θπηώλ 

 

2.1.1 ΚΟΡΡΔ Φπζηθά Πξντόληα 

         

Ζ Korres είλαη ειιεληθή εηαηξεία παξαγσγήο θαιιπληηθψλ θαη νκνηνπαζεηηθψλ 

πξντφλησλ πνπ ηδξχζεθε ην 1996 ζηελ Αζήλα απφ ηνλ θαξκαθνπνηφ Γεψξγην 

Κνξξέ. Απνηέιεζε κεηεμέιημε ηνπ πξψηνπ νκνηνπαζεηηθνχ θαξκαθείνπ ηεο 

Αζήλαο, ηνπ θαξκαθείνπ Σδηβαλίδε, ζην Παγθξάηη, πνπ αλέιαβε ν Γεψξγηνο 

Κνξξέο ην 1992. Ζ Korres παξάγεη πξντφληα νκνξθηάο γηα γπλαίθεο θαη 

άλδξεο, βαζηζκέλα ζε θπζηθά ζπζηαηηθά γεγνλφο ην νπνίν ηελ θαηέζηεζε κία 

απφ ηνπο πξσηνπφξνπο ζηελ Διιάδα.  

 

Ζ ΚΟΡΡΔ δηαζέηεη ηα πξντφληα ηεο ζε 30 ρψξεο, κε παξνπζία ζηα 

ζεκαληηθφηεξα επηιεθηηθά ζεκεία δηαλνκήο(>4700) θαη ζε >8000 θαξκαθεία. 

Γηαζέηεη 18 θαηαζηήκαηα ζε πφιεηο κεηαμχ άιισλ, φπσο Αζήλα, Νέα Τφξθε, 

Παξίζη, Πξάγα, Μαδξίηε, Νηνπκπάη, Διζίλθη, Βαξθειψλε. ηελ ειιεληθή 
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αγνξά ηα πξντφληα ηεο δηαηίζεληαη ζε >6000 θαξκαθεία. Ο θχθινο εξγαζηψλ 

ηεο εηαηξείαο θαηά ηε ρξήζε 2017 αλήιζε ζε 56 εθ. επξψ. 

 

Ζ θηινζνθία απιή - ρξήζε βνηάλσλ θαη θπζηθψλ/βηνινγηθψλ ζπζηαηηθψλ 

πςειήο πνηφηεηαο, θφξκνπιεο θηιηθέο πξνο ην δέξκα θαη ην πεξηβάιινλ κε 

θιηληθά ειεγκέλε απνηειεζκαηηθφηεηα, πξνζηηή ηηκή, πξνζθέξνληαο ηε 

δπλαηφηεηα θαζεκεξηλήο ρξήζεο θαη κε ραξαθηεξηζηηθή αηζζεηηθή πνπ εκπλέεη 

θαη «καο θάλεη ραξνχκελνπο».  

 

Πξψην θαιιπληηθφ θαη παγθφζκηα θαηλνηνκία - ε πξψηε θπζηθή θξέκα 24σξεο 

ελπδάησζεο - ην Άγξην Σξηαληάθπιιν, ην νπνίν παξακέλεη best-seller ζε φιεο 

ηηο αγνξέο, 20 ρξφληα κεηά. 

 

χληνκε ηζηνξηθή αλαδξνκή 

Σν 1999 ε πξψηε εμαγσγή μεθηλάεη γηα ηηο Ζ.Π.Α. Σν 2000 ε Harvey Nichols 

απφ ην Λνλδίλν βιέπεη ηα πξντφληα ΚΟΡΡΔ ζηε Νέα Τφξθε θαη ηα δεηά γηα 

έλα λεντδξπζέλ ηκήκα κε ηελ νλνκαζία Beyond Beauty πνπ ζπγθεληξψλεη 

niche brands απ‟ φιν ηνλ θφζκν. Ζ θίλεζε απηή απνηειεί ην μεθίλεκα γηα 

ζπλεξγαζία κε ηα θαιχηεξα θαηαζηήκαηα ζε Αγγιία θαη Γαιιία [Selfridges, 

Harrods, Liberty‟s, Bon Marche, Galleries Lafayette]. αθψο, δελ είλαη κηα 

θίλεζε πξνζρεδηαζκέλε, αιιά θαηαιήγεη ζε έλα θαηλφκελν ληφκηλν, φπνπ ε 

κηα ρψξα «θέξλεη» ηελ άιιε. 
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Σν 2002 αλνίγεη ην πξψην θαηάζηεκα ΚΟΡΡΔ ζην εμσηεξηθφ, ζην θέληξν ηνπ 

Chelsea ζην Λνλδίλν.  

 

Σν 2003 μεθηλάεη θαη ε ζπλεξγαζία κε ηελ Έλσζε Μαζηηρνπαξαγσγψλ Υίνπ. 

Ζ πξψηε απφ κηα ζεηξά ζπλεξγαζηψλ κε ηνπηθνχο θαιιηεξγεηέο, κε ζθνπφ 

ηελ αλάδεημε ησλ πνιχηηκσλ ειιεληθψλ βνηάλσλ. Ο πξφεδξνο ηεο 

δεκνθξαηίαο απνλέκεη ζηνλ Γηψξγν Κνξξέ ην Βξαβείν Αλάπηπμεο θαη 

Καηλνηνκίαο. 

 

Σν 2004 αλνίγνπλ δχν λέα θαηαζηήκαηα ζηε Βαξθειψλε θαη πξαγκαηνπνηείηαη 

ην κεγάιν άλνηγκα ζηελ Ακεξηθή, κέζσ ηνπ δηθηχνπ Sephora. Παξάιιεια, 

αθνινπζψληαο ηε βξαβεπκέλε κε ΝΟΜΠΔΛ Υεκείαο αλαθάιπςε ηνπ 

πξσηεαζψκαηνο [ubiquitin-mediated protein degradation], ην Δξγαζηήξην 

Έξεπλαο & Αλάπηπμεο ΚΟΡΡΔ ζε ζπλεξγαζία κε ην Δζληθφ Ίδξπκα 

Δξεπλψλ θαη ην Παλεπηζηήκην Αζελψλ, μεθηλάεη πξσηνγελή έξεπλα ζηνλ 

ηνκέα Πξσηεάζσκα θαη Αλζξψπηλε Γήξαλζε, κειεηψληαο ηελ ελδπλάκσζε 

ηνπ πξσηεαζψκαηνο κε θπζηθά αληηνμεηδσηηθά. 

 

Σν 2006 ηα ειιεληθά βφηαλα μεθηλνχλ ην επφκελν κεγάιν ηνπο ηαμίδη. Αζία - 

Ηαπσλία θαη Κίλα, νη πξψηνη ζηαζκνί. Σελ ίδηα ρξνληά ιαλζάξεηαη ε ζεηξά 

καθηγηάδ ΚΟΡΡΔ Υξψκα, βαζηζκέλε ζηε θηινζνθία πεξηπνίεζεο ηνπ 

πξνζψπνπ κε θπζηθά δξαζηηθά, ελψ ε εηαηξεία θαηαρσξείηαη ζηε ιίζηα ησλ 

500 ηαρχηεξα αλαπηπζζφκελσλ εηαηξεηψλ ζηελ Δπξψπε [247ε]. 
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Σν 2007 ην ηαμίδη ησλ ειιεληθψλ βνηάλσλ ζπλερίδεηαη κε ην άλνηγκα 

θαηαζηεκάησλ ζε Νέα Τφξθε, Παξίζη, αλγθάε, Μαδξίηε, Βηέλλε, Γελεχε, ελψ 

ν Φαξκαθεπηηθφο χιινγνο Θεζζαινλίθεο απνλέκεη ηηκεηηθή δηάθξηζε ζηνλ 

Γηψξγν Κνξξέ γηα ηε ζπκβνιή ηνπ ζηελ αλάπηπμε ηεο ειιεληθήο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο. Σν Μάξηην ηεο ίδηαο ρξνληάο ε εηαηξεία εηζάγεηαη ζην 

ειιεληθφ ρξεκαηηζηήξην. 

 

Σν 2008 ε ΚΟΡΡΔ ιακβάλεη ην πξψην Βξαβείν Καηλνηνκίαο – World‟s Most 

Innovative Brand – ζηα βξαβεία ICN [International Cosmetic News] & ΖΒΑ 

Global Expo. Πξψην βξαβείν θαη γηα ην flagship θαηάζηεκα ΚΟΡΡΔ ζην 

φρν ηεο Νέαο Τφξθεο [Retail Renovation Competition 2008]. 

                

Σν 2010 ζηφρνο ηεο εηαηξείαο παξακέλεη ε αλάπηπμε θαηλνηφκσλ θαη 

απνηειεζκαηηθψλ πξντφλησλ, βαζηζκέλσλ ζε δξαζηηθά ζπζηαηηθά θπζηθήο 

πξνέιεπζεο, ε πξναγσγή ηεο έξεπλαο ζηα θπζηθά ζπζηαηηθά ζε ζπλδπαζκφ 

κε ηε βηνρεκεία ηνπ δέξκαηνο θαη ε αλάδεημε ησλ πνιχηηκσλ ειιεληθψλ 

βφηαλσλ. ην πιαίζην απηφ ε εξεπλεηηθή πξφηαζε ηεο ΚΟΡΡΔ επηηπγράλεη 

ηνλ πςειφηεξν βαζκφ παλεπξσπατθά θαη εγθξίλεηαη απφ ηελ Δπξσπατθή 

Δπηζηεκνληθή Δπηηξνπή ε ηεηξαεηήο κειέηε αληηγεξαληηθήο θαη αληειηαθήο 

δξάζεο 3,600 θπζηθψλ δξαζηηθψλ ζε ζπλεξγαζία κε 8 παλεπηζηεκηαθά θαη 

εξεπλεηηθά ηδξχκαηα ηνπ εμσηεξηθνχ [From Biodiversity to Chemodiversity: 

Novel Plant Produced Compounds with Agrochemical and Cosmetic Ηnterest 

AGROCOS]. 
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Σν 2014 εκπλεπζκέλε απφ ηε κφλε πνηθηιία ζηαθπιηνχ πνπ ζψδεηαη απφ ηελ 

αξραηφηεηα, ε ΚΟΡΡΔ αλαπηχζζεη κηα ζεηξά πεξηπνίεζεο ζψκαηνο 

βαζηζκέλε ζην Αζχξηηθν αληνξίλεο. Απηφ ην κνλαδηθφ ζπζηαηηθφ 

θαιιηεξγείηαη θαη ζπιιέγεηαη απφ ηελ Έλσζε πλεηαηξηζκψλ Θεξατθψλ Πξντφ-

λησλ κία απφ ηηο πνιιέο ζπλεξγαζίεο ηεο ΚΟΡΡΔ ζην πιαίζην ζηήξημεο ηεο 

ηνπηθήο νηθνλνκίαο θαη αλάδεημεο ηνπ πινχηνπ ηεο ειιεληθήο θχζεο. 

 

Πξνηεξαηφηεηα ηεο ΚΟΡΡΔ είλαη λα ρξεζηκνπνηεί αμηφπηζηα, θιηληθά 

απνδεδεηγκέλα ελδεκηθά ειιεληθά βφηαλα γη‟ απηφ ην ιφγν αλαπηχζζνληαη 

ζπλεξγαζίεο κε ηνπηθνχο βηνθαιιηεξγεηέο θαη θνηλσληθνχο θνξείο, ηνπο 

νπνίνπο ε ΚΟΡΡΔ ζηεξίδεη θαη εθπαηδεχεη ζε φια ηα ζηάδηα ηεο βηνινγηθήο 

θαιιηέξγεηαο θαη ζπιινγήο. Ζ εηαηξεία κεηαμχ άιισλ ρξεζηκνπνηεί γηα ηα 

πξντφληα ηεο: βαζηιηθφ, ηζάη ηνπ βνπλνχ, ρακνκήιη, θαζθφκειν, ζπκάξη, 

κειηζζφρνξην απφ Έιιελεο ζπλεξγαδφκελνπο παξαγσγνχο. 

 

 

2.1.2 APIVITA 

  

Σν 1972, νη ηδξπηέο ηεο APIVITA Νίθνο θαη Νίθε Κνπηζηαλά, σο λένη 

θαξκαθνπνηνί, δεκηνχξγεζαλ ηα πξψηα ηνπο θπζηθά θαιιπληηθά, 

ρξεζηκνπνηψληαο κειηζζνθνκηθά πξντφληα θαη εθρπιίζκαηα βνηάλσλ. 

Δκπλεχζηεθαλ απφ ηελ θνηλσλία ηεο κέιηζζαο, ηε κνλαδηθή βηνπνηθηιφηεηα 

ηεο ειιεληθήο θχζεο θαη ηελ νιηζηηθή πξνζέγγηζε ηνπ Ηππνθξάηε γηα ηελ 

πγεία, ηελ νκνξθηά θαη ηελ επεμία. 
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Σν 1979 δεκηνχξγεζαλ ηελ APIVITA. Σν φλνκά ηεο, πξνέξρεηαη απφ ηηο 

ιαηηληθέο ιέμεηο Apis (κέιηζζα) θαη Vita (δσή), θαη ζεκαίλεη «ε δσή ηεο 

κέιηζζαο». Έλα φλνκα πνπ αληαλαθιά ηε θηινζνθία ηεο εηαηξείαο, ε νπνία 

σο δσληαλφο νξγαληζκφο, φπσο ε κέιηζζα ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηεο, 

δεκηνπξγεί ζπλερψο αμία. Αμία ζηελ θνηλσλία, ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ, ζηελ 

νηθνλνκία. 

 

Ζ APIVITA είλαη κηα εηαηξεία κε ηζρπξή θηινζνθία, αμίεο, θνηλσληθή 

ππεπζπλφηεηα, παξάδνζε θαη θαηλνηνκία. Έρεη εμειηρζεί ζε έλα δηαξθψο 

εμειηζζφκελν ζχκπαλ απφ αλζξψπνπο, πξντφληα, ζθνπνχο, αμίεο, φλεηξα θαη 

λέα εγρεηξήκαηα.  

 

Έρεη αλαπηχμεη θαη εδξαηψζεη πάλσ απφ ηξηαθφζηα θπζηθά, απνηειεζκαηηθά 

θαη νιηζηηθά πξντφληα γηα ην πξφζσπν, ην ζψκα θαη ηα καιιηά, 

ελζσκαηψλνληαο ζε απηά πςειήο βηνινγηθήο αμίαο κειηζζνθνκηθά πξντφληα, 

εθρπιίζκαηα απφ ειιεληθά βφηαλα, αγλά αηζέξηα έιαηα θαη πνιιέο πξάζηλεο 

θαηλνηνκίεο θαη επξεζηηερλίεο.  

 

Σν πάζνο θαη ην φξακα ηεο APIVITA απιψλεηαη κέζσ ησλ πξντφλησλ ηεο ζε 

δεθαπέληε ρψξεο, φπσο ζηελ Ηζπαλία, Ηαπσλία, Υνλγθ Κνλγθ, Ακεξηθή, 

Κχπξν, Οπθξαλία, Ρνπκαλία, Βνπιγαξία, Βέιγην, Οιιαλδία θ.α. 
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Σν 2018 ν ηδίξνο ηεο Apivita αλήιζε ζηα 46,2 εθαη. επξψ έλαληη 40,5 εθαη. ην 

2017, ζεκεηψλνληαο αχμεζε ηεο ηάμεσο ηνπ 14%. 

 

Σα θαιιπληηθά APIVITA ζπλδπάδνπλ δξαζηηθά ζπζηαηηθά θπζηθήο 

πξνέιεπζεο, εθρπιίζκαηα  απφ θπηά ηεο ειιεληθήο ρισξίδαο, κειηζζνθνκηθά 

πξντφληα πςειήο βηνινγηθήο αμίαο θαη βηνινγηθά αηζέξηα έιαηα.  Οη ζπληαγέο 

ησλ πξντφλησλ ηεο APIVITA πεξηέρνπλ θπζηθά ζπζηαηηθά ζε πνζνζηφ 85% 

έσο 100%.  
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Ζ APIVITA επελδχεη ζηαζεξά ζηελ έξεπλα θαη αλάπηπμε νηθνινγηθψλ θαη 

βηψζηκσλ (αεηθφξσλ) κεζφδσλ θαιιηέξγεηαο, ζπιινγήο θαη επεμεξγαζίαο ησλ 

θαξκαθεπηηθψλ θαη αξσκαηηθψλ θπηψλ, ψζηε λα δηαζθαιίζηεί πσο φια ηα 

ζπζηαηηθά πνπ πεξηέρνληαη ζηα πξνηφληα ηεο είλαη ηα βέιηηζηα. Ο δε ηξφπνο 

ζπιινγήο ησλ θπηψλ είλαη θηιηθφο πξνο ην πεξηβάιινλ. 

 

  

 

Ζ άξηζηε ζρέζε ηεο APIVITA κε ηνπο θαηά ηφπνπο παξαγσγνχο θαη 

γεσπφλνπο -ησλ νπνίσλ εληζρχεη ηελ παξαγσγή- εμαζθαιίδεη ηελ πιήξε 

ηρλειαζηκφηεηα ησλ πξψησλ πιψλ «απφ ηε γε ζην κπνπθάιη».  

 

Μνηξάδνκαζηε καδί ηνπο ην πάζνο θαη ηελ ηερλνγλσζία γηα ηελ θαιιηέξγεηα θαη 

ζπιινγή ησλ βνηάλσλ, ψζηε λα δηζαθαιίδεηαη ε πςειφηαηε βηνινγηθή αμία 

ησλ θπζηθψλ πξψησλ πιψλ καο.  

 

Πέξαλ ησλ ζπλεξγαζηψλ κε παξαγσγνχο ζε νιφθιεξε ηελ Διιάδα, έρνπκε 

αλαπηχμεη δηθέο καο θαιιηέξγεηεο ζηνλ Όιπκπν, ηελ Αξθαδία θαη ηε Φζηψηηδα, 

επηθεληξσκέλεο θπξίσο ζε ελδεκηθά θπηά φπσο ε ιεβάληα, ην κειηζζφρνξην, 

ην θαζθφκειν, ην ρακνκήιη, ε καηδνπξάλα, ην δελδξνιίβαλν θαη ην ηζάη ηνπ 

βνπλνχ. 
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2.1.3 ΔΝΧΖ ΜΑΣΗΥΟΠΑΡΑΓΧΓΧΝ ΥΗΟΤ 

 Ζ καζηίρα ηεο Υίνπ (Pistacia Lentiscus var. 

Chia) είλαη ε ξεηηλψδεο έθθξηζε ηνπ καζηηρφδελδξνπ (Pistacia Lentiscus var. 

Chia). Πξφθεηηαη γηα θπζηθή, αξσκαηηθή ξεηίλε, πνπ εθθξίλεηαη ζε ζρήκα 

δαθξχσλ απφ ηνλ θνξκφ θαη ηα κεγάια θιαδηά ηνπ καζηηρφδελδξνπ, ζηηο 

επηθαλεηαθέο ηνκέο πνπ ηνχ πξνμελνχλ νη παξαγσγνί κε αηρκεξά εξγαιεία. 

   

Ζ καζηηρνθαιιηέξγεηα εγγξάθηεθε ην 2014 ζηνλ θαηάινγν ηεο άπιεο 

πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ηεο αλζξσπφηεηαο (UNESCO 2003). 

 

Σν καζηηρφδελδξν ή ζρίλνο – επηζηεκνληθά Pistacia Lentiscus var. Chia 

(νηθνγέλεηα Anacardaceae), είλαη ζάκλνο αεηζαιήο χςνπο 2-3 κέηξσλ, πνπ 

αλαπηχζζεηαη αξγά θαη παίξλεη ηελ πιήξε αλάπηπμή ηνπ κεηά απφ 40-50 

ρξφληα, θηάλνληαο κέρξη θαη ηα 5 κέηξα χςνο ζηα ειηθησκέλα θπηά. Οη ζρίλνη 

απνηεινχλ θχξην ζηνηρείν ηεο Μαθθίαο βιάζηεζεο ησλ παξακεζνγείσλ 

ρσξψλ, αιιά κφλν ζην Νφηην Σκήκα ηεο Υίνπ, ζηα Μαζηηρφρσξα, ηα εηδηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εδάθνπο θαη ηνπ κηθξνθιίκαηνο, θαη ε παξαδνζηαθή 

θαιιηέξγεηα επηθέξνπλ ηειηθά έλα ηφζν εληππσζηαθφ απνηέιεζκα θαη 

δηακνξθψλνπλ ηε κνλαδηθφηεηα απηήο ηεο μερσξηζηήο ξεηίλεο. 
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Κάζε πξνζπάζεηα λα επεθηαζεί ε θαιιηέξγεηα πέξα απφ απηφ ην φξην 

απέηπρε. 

  

Ζ Έλσζε Μαζηηρνπαξαγσγψλ Υίνπ (Δ.Μ.Υ) ηδξχζεθε ην 1938 βάζεη ηνπ 

Νφκνπ 1390, είλαη Αλαγθαζηηθφο πλεηαηξηζκφο θαη απνηειεί ην θνξέα 

απνθιεηζηηθήο δηαρείξηζεο ηεο θπζηθήο καζηίραο Υίνπ ηφζν ζηελ Διιάδα φζν 

θαη ζην εμσηεξηθφ. Απνηειεί ηελ ζπιινγηθή έθθξαζε 20 πξσηνβάζκησλ 

ζπλεηαηξηζκψλ ησλ 24 Μαζηηρνρσξίσλ πνπ βξίζθνληαη ζηελ λφηηα Υίν. 

ήκεξα, ε Έλσζε Μαζηηρνπαξαγσγψλ Υίνπ αξηζκεί 4.543 θπζηθά κέιε θαη 

είλαη έλαο απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο ζε κέγεζνο νξγαληζκνχο ηεο πεξηθέξεηαο 

Βνξείνπ Αηγαίνπ ελψ παξάιιεια ζεσξείηαη ζπλεηαηξηζκφο – πξφηππν γηα ηα 

ειιεληθά δεδνκέλα. 

 

Ζ Έλσζε Μαζηηρνπαξαγσγψλ Υίνπ (Δ.Μ.Υ) δηαηεξεί ηδηφθηεηεο 

εγθαηαζηάζεηο ζπλνιηθήο ζηεγαζκέλεο επηθάλεηαο 10.000 η.κ. πεξίπνπ, φπνπ 

θαη θηινμελείηαη ην ζχλνιν ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

θαη ησλ δπν παξαγσγηθψλ ηεο κνλάδσλ: Σππνπνίεζεο & ζπζθεπαζίαο 

καζηίραο, Παξαζθεπήο ησλ πξντφλησλ ΔΛΜΑ θαη απφζηαμεο καζηηρειαίνπ. 

 

Σν 1985 δεκηνπξγείηαη ην ζχγρξνλν εξγνζηάζην παξαγσγήο ηεο ηζίριαο 

ΔΛΜΑ. Έηνο ζηαζκφο ζηελ ηζηνξία ηεο καζηίραο ππήξμε ην 1997 νπφηε θαη 

αλαγλσξίζηεθαλ απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ε καζηίρα Υίνπ, ην καζηηρέιαην 
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Υίνπ θαη ε ηζίρια Υίνπ ΔΛΜΑ σο πξντφληα πξνζηαηεπφκελεο νλνκαζίαο 

πξνέιεπζεο (Π.Ο.Π) ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ 2081/92 ηεο ΔΟΚ. 

    

Δπφκελν ζεκαληηθφ γεγνλφο ζηελ ηζηνξία ηεο Δ.Μ.Υ. ήηαλ ε ίδξπζε απφ ηελ 

Έλσζε ηεο ζπγαηξηθήο ηεο εηαηξείαο Mediterra S.A. κε βαζηθφ ζθνπφ ηελ 

αλάπηπμε δηθηχνπ ιηαληθήο πψιεζεο καζηίραο θαη πξντφλησλ καζηίραο κε ηελ 

επσλπκία mastihashop. Δπηζπκία θαη ζηφρνο ηεο Δ.Μ.Υ κε ηελ ίδξπζε ησλ 

mastihashop είλαη ε αλάπηπμε δηθηχνπ θαηαζηεκάησλ ζηελ Διιάδα θαη ζην 

εμσηεξηθφ κε ζθνπφ ηελ αλάδεημε, πξνβνιή θαη πξνψζεζε ηεο καζηίραο θαη 

ησλ δηαθνξεηηθψλ ηεο ρξήζεσλ θαη ηδηνηήησλ κέζα απφ πξντφληα καζηίραο 

πνπ παξάγνληαη ζηε Υίν, ηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ.  

 

Σν έηνο 2006 θαηαζθεπάζηεθε κάιηζηα απφ ηελ Mediterra Α.Δ ζηε Υίν 

ζχγρξνλν εξγνζηάζην παξαζθεπήο δαραξσδψλ πξντφλησλ κε βάζε ηε 

καζηίρα ελψ ην Φεβξνπάξην ηνπ 2008 ε εηαηξεία εηζήρζε ζηελ Δλαιιαθηηθή 

Αγνξά ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ κε θπξηφηεξνπο κεηφρνπο ηελ Έλσζε 

Μαζηηρνπαξαγσγψλ Υίνπ κε 51% ησλ κεηνρψλ, ηελ Zaitech Fund (ATTICA 

VENTURES) κε 28%, ηελ Platona Enterprises Με 5,5% θαη ηελ ΚΟΡΡΔ Α.Δ. 

κε 5,1%. Σν θαηαβεβιεκέλν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο εηαηξείαο είλαη 3.650.000 € 

ελψ ηα ίδηα θεθάιαηα ππεξβαίλνπλ ηα 5.000.000 €. 
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Καηά ην έηνο 2008 ε καζηίρα εληάρζεθε ζηα νηθνλνκηθψο εληζρπφκελα απφ 

ηελ Δπξσπατθή Έλσζε πξντφληα, εμέιημε ηδηαίηεξα ζεκαληηθή γηα ηνπο 

καζηηρνπαξαγσγνχο. Σελ ίδηα ρξνληά μεθίλεζε ε θαηαζθεπή ζχγρξνλνπ 

εξγνζηαζίνπ επεμεξγαζίαο καζηίραο ην νπνίν ιεηηνπξγεί απφ ην 2010.  

         

 

Σν 2009 ππνγξάθεηαη Μλεκφλην κεηαμχ ηεο Δ.Μ.Υ. θαη ηνπ Πνιηηηζηηθνχ 

ηδξχκαηνο ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηψο γηα ηελ ίδξπζε «Μνπζείνπ Μαζηίραο» ζην 

πιαίζην ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο «Αληαγσληζηηθφηεηα θαη 

Δπηρεηξεκαηηθφηεηα» ηνπ ΔΠΑ 2007-2013. Σν Μνπζείν ιεηηνπξγεί ζηε ζέζε 

Ράρε (Σεπέθη),ηεο πεξηνρήο Ππξγίνπ ηνπ Γήκνπ Υίνπ  

 

Απφ ην Ννέκβξην ηνπ 2015, ε θαιιηέξγεηα ηεο Μαζηίραο έρεη εγγγξαθεί σο 

πνιηηηζκηθφ αγαζφ, ζηνλ Αληηπξνζσπεπηηθφ Καηάινγν ηεο Άπιεο Πνιηηηζηηθήο 

Κιεξνλνκηάο ηεο UNESCO. 

 

Σν 2015 ε Μαζηίρα Υίνπ έιαβε ηε κνλνγξαθία απφ ηνλ Δπξσπατθφ 

Οξγαληζκφ Φαξκάθσλ γηα ζηνκαρηθέο δηαηαξαρέο θαη θιεγκνλέο ηνπ 

δέξκαηνο. 
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ηε πλεδξίαζε ηεο Γηαθπβεξλεηηθήο Δπηηξνπήο γηα ηε Γηαθχιαμε ηεο Άπιεο 

Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο, πνπ έιαβε ρψξα ζηηο 26/11/2014, ζηελ έδξα ηεο 

UNESCO ζην Παξίζη, εγθξίζεθε ε πξφηαζε ππνςεθηφηεηαο γηα εγγξαθή ηεο 

«καζηίραο Υίνπ», σο πνιηηηζκηθνχ αγαζνχ, ζηνλ Αληηπξνζσπεπηηθφ Καηάινγν 

ηεο Άπιεο Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο ηεο UNESCO. 

 

 

Ζ Έλσζε Μαζηηρνπαξαγσγψλ Υίνπ, απέζπαζε ην Μάξηε ηνπ 2013 ην Α΄ 

Βξαβείν ζηελ θαηεγνξία Πξσηνγελνχο Σνκέα ζηα πιαίζηα ηνπ εμαγσγηθνχ 

πλεδξίνπ Greek Exports Forum 2013 πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Αζήλα, 

θεξδίδνληαο έηζη ηελ αλαγλψξηζε σο ζπλεηαηξηζκφο-πξφηππν, κε ηδηαίηεξα 

επηηπρεκέλε εμαγσγηθή ζηξαηεγηθή θαη αληηζηνίρσο επηηπρεκέλα 

απνηειέζκαηα. 

 

Σν Δζληθφ Βξαβείν «Τπεχζπλεο θαη πλνιηθήο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο» γηα ην 

έηνο 2012, απέζπαζε ε ζπκκεηνρή ηεο Έλσζεο Μαζηηρνπαξγσγψλ Υίνπ ζην 

δηαγσληζκφ Δπξσπατθψλ Βξαβείσλ Πξνψζεζεο ηεο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο 

πνπ ζπληφληζε ζηελ Διιάδα ην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο, 

Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ. Σν επηρεηξεκαηηθφ έξγν πνπ 

παξνπζίαζε ε Δ.Μ.Υ θαη γηα ην νπνίν βξαβεχηεθε είλαη ε ίδξπζε ηεο 

ζπγαηξηθήο ηεο εηαηξίαο Mediterra S.A. θαη ε αλάπηπμε ηνπ δηθηχνπ 

θαηαζηεκάησλ mastihashop κε ζηφρν ηελ πξνβνιή θαη πξνψζεζε πξντφλησλ 

καζηίραο ζε φιν ηνλ θφζκν. 
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Ζ ηζίρια ΔΛΜΑ classic ην 2011 απέζπαζε ην βξαβείν αλψηεξεο γεχζεο – 

superior taste award απφ ην έγθπξν International Taste and Quality Institute 

(ITQI). Ζ δηάθξηζε απηή είλαη πνιχ ζεκαληηθή θαζψο αλαγλσξίδεηαη ε πνηνηηθή 

αλσηεξφηεηα ησλ πξντφλησλ . 

 

Ζ ζπγαηξηθή ηεο ΔΜΥ, MEDITERRA A.E θαη ηα θαηαζηήκαηα ηεο MastihaShop 

έρνπλ απνζπάζεη πιεζψξα βξαβεχζεσλ (https://www.mastihashop.com/). 

 

  

https://www.mastihashop.com/
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2.1.4 ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟ ΚΡΟΚΟΠΑΡΑΓΧΓΧΝ ΚΟΕΑΝΖ 

                                  

Ο Αλαγθαζηηθφο πλεηαηξηζκφο Κξνθνπαξαγσγψλ Κνδάλεο ηδξχζεθε ην 

1971, απαξηίδεηαη απφ 1.000 κέιε θαη έρεη ην απνθιεηζηηθφ δηθαίσκα 

ζπιινγήο, ζπζθεπαζίαο θαη δηαθίλεζεο ηνπ θξφθνπ Κνδάλεο. 

 

Ο πλεηαηξηζκφο έρεη ηε ζπλνιηθή επζχλε ηεο ζπγθέληξσζεο, επεμεξγαζίαο, 

ηππνπνίεζεο θαη δηάζεζεο ηνπ πξντφληνο, έηζη ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε 

πνηφηεηά ηνπ. 

 

Ο Αλαγθαζηηθφο πλεηαηξηζκφο Κξνθνπαξαγσγψλ Κνδάλεο απφ ην 1997 έρεη 

απνθηήζεη πηζηνπνηεηηθφ δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ISO 9001 θαη έρεη αλαπηχμεη 

πηζηνπνηεκέλε βηνινγηθή θαιιηέξγεηα θξφθνπ. Δπίζεο, ε νλνκαζία "ΚΡΟΚΟ 

ΚΟΕΑΝΖ" έρεη θαηαρσξεζεί σο πξνζηαηεπφκελε νλνκαζία πξνέιεπζεο 

(ΠΟΠ). 

 

Ο θξφθνο, ην ρξπζάθη ηεο ειιεληθήο γεο φπσο απνθαιείηαη, ζπγθαηαιέγεηαη 

ζηα πην πξνζθηιή θαη πνιχηηκα κπαραξηθά ησλ αξραίσλ πνιηηηζκψλ, γηα ην 

άξσκα, ην ρξψκα, ηηο θαξκαθεπηηθέο θαη αθξνδηζηαθέο ηνπ ηδηφηεηεο. Ο 

θξφθνο ή ε ειιεληθή δαθνξά (saffron) φπσο ζπλήζσο ιέγεηαη, αλήθεη ζηελ 

θαιχηεξε πνηφηεηα ζαθξάλ ζηνλ θφζκν. 
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Οη ρξσζηηθέο, κπξεςηθέο, αξηπκαηηθέο θαη θαξκαθεπηηθέο ηδηφηεηεο ηνπ θξφθνπ 

νθείινληαη ζε δχν βαζηθά (δξψληα) ζπζηαηηθά ηνπ, ηελ πηθξνθξνθίλε θαη ηελ 

θξνθίλε θαη ηδηαίηεξα ζηα άγιπθα κέξε απηψλ δει. ζηελ ζαθξαλαιή ηνπ 

πξψηνπ θαη ζηελ θξνθεηίλε ηνπ δεχηεξνπ. Αιια ζπζηαηηθά ηνπ θξφθνπ 

απνηεινχλ ε ιπθνπίλε, ε δεαμαλζίλε, ην θαξσηίλην α-β θαη γ, ε βηηακίλε Β θαη 

Β2, νη πδαηάλζξαθεο θαη ην αηζέξην έιαην. 

 

Ο θξφθνο εκθαλίδεηαη κε πνιιέο θαη πνηθίιεο ρξεζηκφηεηεο. Υξεζηκνπνηείηαη 

ζηελ θαξκαθεπηηθή, δαραξνπιαζηηθή, καγεηξηθή, ηπξνθνκία, καθαξνλνπνηία, 

πνηνπνηία αθφκα δε θαη ζηελ δσγξαθηθή. ηελ Ηλδία εμαθνινπζεί λα 

ρξεζηκνπνηείηαη ζε κεγάιε έθηαζε θαη ζαλ ζπκίακα θαηά ηηο ζξεζθεπηηθέο 

ηνπο ηειεηέο, θαζψο θαη γηα βάςηκν ησλ καλδπψλ ησλ ηεξέσλ, ζπλήζεηα πνπ 

ηελ είραλ νη αξραίνη Αηγχπηηνη θαη Ρσκαίνη. 

 

Ο θξφθνο είλαη έλα δπλακηθά, εμειηζζφκελν πξντφλ κε ζεκαληηθέο πξννπηηθέο 

ζηελ εγρψξηα θαη δηεζλή αγνξά. Ο ζπλεηαηξηζκφο Κξνθνπαξαγσγψλ έρεη 

απνθηήζεη ζχγρξνλεο εγθαηαζηάζεηο, ζέηεη λέεο αξρέο γηα ηελ νξγάλσζή ηνπ 

θαη εθπαηδεχεη ην πξνζσπηθφ θαη ηνπο θαιιηεξγεηέο εθαξκφδνληαο θαηλνηφκα 

πξνγξάκκαηα. Παξάιιεια, ζε ζπλεξγαζία κε επηζηεκνληθνχο θνξείο αιιά θαη 

κε ηελ ακέξηζηε ζπκπαξάζηαζε ησλ ηνπηθψλ θνξέσλ έρεη ζέζεη ζεκαληηθνχο 
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ζηφρνπο γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ θξφθνπ. Σα ζεκαληηθφηεξα βήκαηα αθνξνχλ 

ζηελ πξνβνιή θαη πξνψζεζε ηνπ πξντφληνο κε δπλακηθφ marketing, ηε 

βειηίσζε ηεο ζπζθεπαζίαο θαη ηε γλσζηνπνίεζε ησλ ρξήζεσλ ηνπ θξφθνπ 

ζηελ εγρψξηα αγνξά. Μηα ζεκαληηθή πξννπηηθή είλαη ε δεκηνπξγία ππνδνκψλ 

πνπ ζα ζπκβάιινπλ ζηελ επέθηαζε ηεο θαιιηέξγεηαο θαη άιισλ αξσκαηηθψλ 

θπηψλ ζηελ πεξηνρή ζέηνληαο έηζη λέεο πξννπηηθέο γηα βηνινγηθέο θαη 

απνδνηηθέο θαιιηέξγεηεο. Ζ ζπγθέληξσζε ηνπ πξντφληνο θξφθνπ ζην πλ/ζκφ 

αξρίδεη ακέζσο κεηά ηελ μήξαλζε, δηαινγή θαη θαζαξηζκφ ησλ ζηηγκάησλ. 

 

Οη κεγάιεο πνζφηεηεο ηνπ θξφθνπ Κνδάλεο δηαπξαγκαηεχνληαη ζε ζηίγκαηα 

πνπ ζπζθεπάδνληαη θαη δηαηίζεληαη ζηελ αγνξά ζε κηθξέο ζπζθεπαζίεο ησλ 

0.5, 1, 2, 4 θαη 28 γξ. Ο θξφθνο ζ' απηέο ηηο ζπζθεπαζίεο πξννξίδεηαη λα 

ρξεζηκνπνηεζεί ζαλ άξηπκα ζηα δηάθνξα θαγεηά. 

 

Καηαλαιψηξηεο ρψξεο ζεσξνχληαη νη εμήο : 

Ηζπαλία, Ηηαιία, Γαιιία, Ζ.Π.Α., Διβεηία, Αγγιία, Γεξκαλία, θαλδηλαβηθέο θαη 

Κάησ Υψξεο, Ζ.Α.Δ. θαη Ηαπσλία. 

 

Μνξθέο δηάζεζεο ησλ πξντφλησλ: 

1. Ο θξφθνο ζήκεξα δηαηίζεηαη, θαηά θαλφλα, κε ηε κνξθή επιχγηζηεο, 

ραιαξήο, ειαζηηθήο θαη πγξνζθνπηθήο κάδαο απφ νιφθιεξα λήκαηα πνπ 

πξνέξρνληαη απφ ηα απνμεξακέλα ζηίγκαηα ησλ ινπινπδηψλ ηνπ Crocus 

Sativus Linneaus. 

2. Με ηε κνξθή ζθφλεο χζηεξα απφ άιεζκα ησλ θφθθηλσλ λεκάησλ ηνπ. 
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 2.1.5 TUVUNU A.E. 

Ζ εηαηξεία Tuvunu Α.Δ. ηδξχζεθε ζηα ηέιε ηνπ 2012 θαη ην πξψην θνπηάθη 

εκθηαιψζεθε ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2013 ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο Επζνπνηίαο 

Μαθεδνλίαο Θξάθεο (ΕΜΘ), φπνπ παξάγεηαη ε κπίξα «Βεξγίλα», ζηελ 

Κνκνηελή. 

 

 

χκθσλα κε ηνλ Γεκήηξε Κξηο (γεληθφο δηεπζπληήο θαη κέινο ηνπ Γ..), 

«ζηφρνο ηνπ φινπ εγρεηξήκαηνο είλαη λα αιιάμνπλ ηα δεδνκέλα ζηελ 

παγθφζκηα αγνξά αλαςπθηηθψλ. Σν Tuvunu δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζε φινπο λα 

απνιακβάλνπλ έλα εχγεπζην θαη επεξγεηηθφ θπζηθφ ξφθεκα, θξχν ή δεζηφ, 

ρσξίο λα θνβνχληαη γηα ηηο παξελέξγεηεο ησλ ζπληεξεηηθψλ, ηερλεηψλ 

ρξσκάησλ θαη αξσκάησλ πνπ ζπλαληψληαη ζηα δηάθνξα brands. 

 

πγθξίλνληαο ηα ζπζηαηηθά ηνπ Tuvunu κε απηά ησλ ινηπψλ αλαςπθηηθψλ 

πνπ θπθινθνξνχλ ζηελ αγνξά, αληηιακβάλεζαη άκεζα ην πφζν δηαθέξνπλ ηα 

πξντφληα. Σν Tuvunu Free γηα παξάδεηγκα έρεη κφλν 3 -εχθνια 

αλαγλσξίζηκα- ζπζηαηηθά: ηζάη ηνπ βνπλνχ, θξεζθνζηπκκέλα ειιεληθά 

ιεκφληα θαη λεξφ. 
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Γηα ηελ απξφζθνπηε παξαγσγή ηνπ Tuvunu, ε εηαηξεία έρεη επελδχζεη ζε έλα 

εθηεηακέλν πξφγξακκα ζπκβνιαηαθήο θαιιηέξγεηαο ηζαγηνχ ηνπ βνπλνχ. Δλψ 

έρεη ζπλάςεη ζπκθσλίεο κε πεξίπνπ 500 παξαγσγνχο, θπξίσο ζηε Μαθεδνλία 

θαη ηε Θξάθε, γηα ηελ πξνκήζεηα ηεο απαξαίηεηεο πνζφηεηαο ηζαγηνχ. 

 

Παξ' φια απηά λα ζεκεησζεί πσο ε εηαηξεία δελ δέρεηαη ηζάη ηνπ βνπλνχ απφ 

ζπιιέθηεο, δηφηη ην πξφβιεκα ηεο απνςίισζεο ησλ ειιεληθψλ βνπλψλ απφ 

ηελ ελδεκηθή ηεο ρισξίδα κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη αλεπαλφξζσηεο δεκίεο ζηα 

νηθνζπζηήκαηα ηεο παηξίδαο. 

 

Απιή φζν θαη επθπήο ε ηδέα ηνπ Ice Tea Tuvunu, έρεη θεληξίζεη ην ελδηαθέξνλ 

ηνπ βξεηαληθνχ δηθηχνπ BBC, αλαδεηθλχνληαο ζε ξεπνξηάδ ηνπ ηελ ειιεληθή 

θαηλνηνκία, αιιά θαη ηεο Huffington Post θαη άιισλ δηεζλψλ ΜΜΔ. 

 

Σν Tuvunu θαη ην Tuvunu Free απνηεινχλ ηελ αξρή κηαο λέαο θαηεγνξίαο 

πξντφλησλ πνπ ζέιεη λα πξνσζήζεη ε εηαηξεία, δίδνληαο κεγάιε βαξχηεηα 

ζηελ αλάπηπμε ηεο κεηαπνίεζεο θαη ηνπ πξσηνγελνχο ηνκέα. 

 

Παγσκέλα ξνθήκαηα κε ρακνκήιη, ηίιην, θαζθφκειν αιιά θαη ν ζπλδπαζκφο 

ηνπο, απνηεινχλ γηα ηε δηνίθεζε ηα επφκελα βήκαηα πξντνληηθήο αλάπηπμεο. 
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Όζνλ αθνξά ζηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ησλ πσιήζεσλ. ην πξντφλ εμάγεηαη ζε 

ΖΠΑ, Απζηξαιία, Γεξκαλία, Αγγιία, Γαιιία, Πνισλία, Κχπξν, κε ην δίθηπν λα 

δηεπξχλεηαη απφ εβδνκάδα ζε εβδνκάδα. 

 

2.1.6 ECOPHARM HELLAS ΑΒΔΔ 

Ζ ECOFARM ηδξχζεθε ην 1996 θαη εδξεχεη ζην 4ν ρηιηφκεηξν Κηιθίο – 

Θεζζαινλίθεο ζε εγθαηαζηάζεηο πνπ ιεηηνπξγνχλ απφ ην 1997. 

 

Αλ θαη ε ππάξρνπζα εγθαηάζηαζε έρεη ηε δπλαηφηεηα επεμεξγαζίαο 

νπνηνπδήπνηε είδνπο αξσκαηηθνχ θπηνχ γηα ηελ παξαγσγή αηζεξίνπ ειαίνπ, 

πξνο ην παξφλ φιεο νη δξαζηεξηφηεηεο ηεο επηρείξεζεο θηλνχληαη γχξσ απφ 

ηε ξίγαλε. Σν 99% ηεο παξαγσγήο αθνξά ηελ παξαγσγή αηζέξηνπ ειαίνπ πνπ 

δίλεηαη σο πξψηε χιε γηα ηελ παξαγσγή ηνπ αληηβηνηηθνχ γηα δσνηξνθέο. 

Τπάξρεη φκσο θαη έλα κηθξφ πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 1% πεξίπνπ, πνπ αθνξά 

ηελ επεμεξγαζία ηεο πξψηεο χιεο γηα δξφγε. Οη πνζφηεηεο πνπ εμάγνληαη 

είλαη κεγάιεο θαη δε γίλνληαη πξνο ην παξφλ πσιήζεηο κηθξνπνζνηήησλ γηα 

αξσκαηνζεξαπείεο θ.ι.π. ή πσιήζεηο κέζσ δηαδηθηχνπ. 

 

Σν ξηγαλέιαην έξρεηαη λα θαιχςεη ην θελφ πνπ δεκηνπξγείηαη κεηά ηελ 

απαγφξεπζε ρξήζεο κηαο ζεηξάο ζπλζεηηθψλ αληηβηνηηθψλ, πνπ απνζχξνληαη 

βάζε λνκνζεζίαο απφ ηελ θηελνηξνθία. 
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Ζ εηαηξεία είλαη θαηά θχξην ιφγν εμαγσγηθή, αθνχ ην 99% ηεο παξαγσγήο 

εμάγεηαη ζην εμσηεξηθφ, νη βαζηθνί πειάηεο ηεο είλαη δπν κεγάιεο εηαηξείεο 

παξαγσγήο αληηβηνηηθνχ γηα δσνηξνθέο, πνπ θάλνπλ θαη ηε δηαλνκή ηνπ 

ηειηθνχ πξντφληνο ζηηο θηελνηξνθηθέο κνλάδεο κέζσ ελφο δηθηχνπ πσιεηψλ.  

Ζ κηα εδξεχεη ζηελ Ακεξηθή θαη απεπζχλεηαη ζε νιφθιεξε ηελ ήπεηξν, θαη ε 

άιιε, κε έδξα ηελ Αγγιία, απεπζχλεηαη ζε φινλ ηνλ ππφινηπν θφζκν. 

 

Ζ πξνκήζεηα ηεο πξψηεο χιεο γίλεηαη απνθιεηζηηθά απφ Έιιελεο 

παξαγσγνχο. Με δεδνκέλν φηη ε επηρείξεζε βξίζθεηαη ζην Κηιθίο νη 

ζπλεξγαδφκελνη θαιιηεξγεηέο βξίζθνληαη ζε πεξηνρέο φπσο ην Κηιθίο, ε 

Θεζζαινλίθε, ν Έβξνο, ε Καηεξίλε, θαη ε Λάξηζα, θαη απηφ, γηαηί ζα πξέπεη λα 

ππάξρεη δπλαηφηεηα επαθήο κε ηνπο παξαγσγνχο, αθνχ γίλεηαη απφ ηελ 

επηρείξεζε ν έιεγρνο ησλ ζηαδίσλ παξαγσγήο. 

          

Αθνχ πξνζδηνξηζηεί ρξνληθά ε εκεξνκελία, ην θφςηκν αλαιακβάλεηαη απφ ηνλ 

αγξφηε, φπσο θαη ε μήξαλζε ηεο θνκκέλεο θπηηθήο χιεο ζηνλ ήιην. Ο ρξφλνο 

μήξαλζεο είλαη θαη απηφο γλσζηφο θαη δηαξθεί πεξίπνπ κηα εκέξα, απφ εθεί θαη 

πέξα φιεο νη ππφινηπεο δηαδηθαζίεο αλαιακβάλνληαη απφ ηελ ECOFARM. 

 

Ζ απνζήθεπζε γίλεηαη ζε εηδηθά δνρεία γηα αηζέξηα έιαηα, επεηδή είλαη 

θαπζηηθά θαη αιινηψλνπλ ηα ηνηρψκαηα ησλ κε θαηάιιεισλ βαξειηψλ. Ζ 

απνζήθεπζε, επεηδή είλαη νιηγφκελε, δε γίλεηαη ζε ζπγθεθξηκέλε 

ζεξκνθξαζία, θπιάζζεηαη βέβαηα καθξηά απφ ηνλ ήιην ζε ρψξν κε ρακειή 
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πγξαζία. Βαζηθφ ζηφρν απνηειεί ε φζν ην δπλαηφλ γξεγνξφηεξε επεμεξγαζία 

ηεο ξίγαλεο. 

 

Ζ παξαιαβή ησλ αηζέξησλ ειαίσλ γίλεηαη κε απφζηαμε, κε ηε κέζνδν ηνπ 

αηκνχ (steam distillation). Έηζη παξαιακβάλεηαη αλφζεπην, 100% θπζηθφ 

πξντφλ, ρσξίο ππφινηπα δηαιπηψλ ή άιισλ αλεπηζχκεησλ ελψζεσλ πνπ ζα 

ππήξραλ, αλ ε απφζηαμε γηλφηαλ κε ρεκηθφ ηξφπν. Σα ζπζηαηηθά ηνπ αηζεξίνπ 

ειαίνπ είλαη γχξσ ζηα 42 κε θχξηα ηελ Καξβαθξφιε θαη ηε Θπκφιε. Σν είδνο 

ηεο ξίγαλεο πνπ θαιιηεξγείηαη (Origanum origanum hirtum), φζνλ αθνξά ηε 

ρεκηθή ηνπ ζχζηαζε, παξνπζηάδεη πςειή πεξηεθηηθφηεηα ζε Καξβαθξφιε. 

  

 

Σν κέγεζνο ηεο παξαγσγήο ππνινγίδεηαη πεξίπνπ ζηνπο 350-400 ηφλνπο 

αισληζκέλε ξίγαλε ζε 3500-4000 ζηξέκκαηα θαη νη ζπλεξγαδφκελνη 

θαιιηεξγεηέο είλαη πεξίπνπ 150 κε 170 άηνκα, φκσο 100 Παξαγσγνί 

απνηεινχλ ην βαζηθφ ππξήλα ησλ ζπλεξγαδφκελσλ αγξνηψλ. 

 

Ζ ECOFARM κε ηελ πιήξε εθκεράληζε ηεο θαιιηέξγεηαο, κε ηελ εηζαγσγή 

αισληζηηθψλ κεραλψλ ζην ζηάδην ηεο ζπγθνκηδήο, πέηπρε κείσζε ηνπ 

θφζηνπο εξγαζίαο, ιηγφηεξεο κέξεο παξακνλήο ηνπ θπιιψδνπο πιηθνχ ζην 

ρσξάθη γηα ζηέγλσκα, κείσζε ηνπ ρψξνπ απνζήθεπζεο θαη ηνπ ρξφλνπ 

επεμεξγαζίαο ηνπ πξσηνγελνχο πιηθνχ, θαζψο θαη κείσζε ηνπ κεηαθνξηθνχ 

θφζηνπο. 
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2.1.7 Aroma Farms: Κιεηδί ε θαζεηνπνίεζε 

 Με πξνζεθηηθά θαη ζηαδηαθά βήκαηα, ε 

επηρείξεζε Aroma Farms, ζηελ Αξραία Οιπκπία, ζπλερίδεη ηελ αλνδηθή ηεο 

πνξεία, πξνζθέξνληαο πνηνηηθά πξντφληα βηνινγηθήο γεσξγίαο. 

 

Οη εκπλεπζηέο ηεο επηρείξεζεο δελ έκεηλαλ κφλν ζηελ αμηνπνίεζε ησλ 

νηθνγελεηαθψλ εθηάζεσλ θαη ηεο εκπεηξίαο ζηελ παξαγσγή αξσκαηηθψλ 

θπηψλ, αιιά πεηξακαηίζηεθαλ θαη κε ηε θχηεπζε δηαθφξσλ βνηάλσλ γηα λα 

θαηαιήμνπλ ζηελ επηινγή ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ ηνπο. Γελ 

ζηακάηεζαλ φκσο εθεί. ήκεξα, δηαρεηξίδνληαη κηα πιήξσο θαζεηνπνηεκέλε 

κνλάδα παξαγσγήο, κεηαπνίεζεο θαη εκπνξίαο ησλ πξντφλησλ ηνπο θαη, ίζσο 

γηα πξψηε θνξά, κεηά απφ 5 ρξφληα, αξρίδνπλ λα απνιακβάλνπλ ηνπο 

θαξπνχο ηνπ κφρζνπ ηνπο. 
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Όπσο αλαθέξεη ε εθπξφζσπνο ηεο Aroma Farms, Θενδνζία Μεηξνπνχινπ, 

«ε πξνψζεζε ησλ πξντφλησλ δελ είλαη νχηε εχθνιε νχηε αλέμνδε, θαζφζνλ 

ππάξρεη αληαγσληζκφο απφ εηζαγφκελα νκνεηδή πξντφληα. Ζ ηνπνζέηεζε 

πξντφλησλ ζε άιιεο αγνξέο απφ ηξίηεο ρψξεο, φπσο Σνπξθία, Κίλα θ.ιπ., νη 

νπνίεο έρνπλ εηζέιζεη ζηηο αγνξέο απφ πνιιά ρξφληα, κε ππνδεέζηεξε 

πνηφηεηα αιιά ζεκαληηθά ρακειφηεξεο ηηκέο, είλαη επίζεο έλαο δχζθνινο 

αληαγσληζκφο», ηνλίδεη. «Ζ αζρνιία κε ηα βηνινγηθά αξσκαηηθά θπηά απαηηεί 

πνιχ ρξφλν θαη θφπν. Ζ θαζεηνπνίεζε ηεο ελαζρφιεζεο είλαη αθφκα πην 

επίπνλε φζνλ αθνξά ζηνλ ρξφλν ηεο απαζρφιεζεο θαη ζην θφζηνο πνπ 

απαηηείηαη». 

   

Ζ εηαηξεία πξνσζεί ηα πξντφληα ηεο ζε ΖΠΑ, Γεξκαλία, Ρνπκαλία, Ηζπαλία, 

Αγγιία θαη Ηζξαήι, ελψ γίλεηαη πξνζπάζεηα δηείζδπζεο θαη ζε άιιεο ρψξεο. 

 

Αλαθεξφκελε ζηα κειινληηθά ζρέδηα ηεο επηρείξεζεο, ε θα Μεηξνπνχινπ 

ηφληζε πσο ήδε έρεη μεθηλήζεη ε παξαγσγή αηζέξησλ ειαίσλ απφ πξντφληα 

παξαγσγήο ζε βηνινγηθφ απνζηαθηήξην θαη πξνρσξά ε πξνψζεζή ηνπο. 
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2.1.8 Anassa Organics: Σν ειιεληθό ηζάη πνπ ιάηξεςαλ νη Άγγινη 

 Ζ αλαθήξπμε ηεο εηαηξίαο ζε κηα απφ ηηο 

ληθήηξηεο ηνπ Διιεληθνχ Βξαβείνπ Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο ην 2014, ήηαλ γηα εκάο 

κεγάιε ηηκή θαη καο έδσζε πξφζβαζε ζε ρξεκαηνδφηεζε, γηα ηελ αλάπηπμε 

ηεο εηαηξίαο. ήκεξα ε εηαηξία απαζρνιεί ζηαζεξά 10 εξγαδφκελνπο θαη ζε 

απηνχο πξνζηίζεληαη, κε επνρηαθή απαζρφιεζε, θάπνηνη επηπιένλ. 

         

Ζ ANASSA, δηαθξίζεθε γηα ηέζζεξεηο ζπλερφκελεο ρξνληέο ζην πιαίζην ηνπ 

δηεζλψο αλαγλσξηζκέλνπ δηαγσληζκνχ Great Taste Awards 2014-2017 ηνπ 

βξεηαληθνχ νξγαληζκνχ Guild of Fine Food. Σα βξαβεία ηξνθίκσλ Great Taste 

Awards πνπ αλαδεηθλχνληαη κε ην ζχζηεκα „ηπθιήο γεπζηγλσζίαο‟,  

απνηεινχλ ην κεγαιχηεξν θαη πην αμηφπηζην ζχζηεκα πηζηνπνίεζεο πνηνηηθψλ 

ηξνθίκσλ θαη πνηψλ, δηεζλψο. 

 

Δηδηθφηεξα, αλάκεζα ζε 12.000 πξντφληα απφ φιν ηνλ θφζκν πνπ 

δηαγσλίδνληαλ ζην πιαίζην ηνπ δηαγσληζκνχ, ε εηαηξεία έιαβε είθνζη ηξία (23) 

ρξπζά αζηέξηα γηα ηελ πςειή πνηφηεηα θαη ηε κνλαδηθή γεχζε ησλ πξντφλησλ 
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ηεο. Με απηή ηε βξάβεπζε, ε ANASSA ORGANICS απνηειεί ηελ πξψηε 

ειιεληθή εηαηξεία πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ ηνκέα ησλ αθεςεκάησλ απφ 

βηνινγηθά αξσκαηηθά θπηά θαη βξαβεχεηαη ηαπηφρξνλα γηα φια ηα πξντφληα 

ηεο ζηνλ ίδην δηαγσληζκφ. Δπηπιένλ ηξία απφ απηά (Organic Mint, Mountain 

Tea, Lemon Verbena), έρνπλ απνζπάζεη ηελ αλψηαηε δηάθξηζε ησλ ηξηψλ 

αζηέξσλ θαη έρνπλ κπεη ζηε ιίζηα κε ηα 50 θαιχηεξα πξντφληα ηα ρξνληάο 

(top50 2016-2017). 

       

Σελ απνιχησο θνξπθαία δηάθξηζε Ambient product of the year έρεη 

απνζπάζεη ην πξντφλ ηεο Lemon Verbena. Σέινο ε εηαηξία, ζπλέπεηα ηεο 

ηέηαξηεο  ρξνληάο δηαθξίζεσλ θαηέρεη πιένλ ηνλ ηίηιν ηνπ Great Taste 

Producer. Έρνληαο ζπγθεληξψζεη βξαβεία γηα φια ηεο ηα πξντφληα, 

πηνζεηψληαο δηεζλψο αλαγλσξηζκέλα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο θαη 

πηζηνπνίεζεο ησλ πξντφλησλ ηεο, ζπλερίδεη ηελ πνξεία ηεο κε φξακα ηελ 

απαξάκηιιε, αμεπέξαζηε  πνηφηεηα. 

 

Ζ αγνξά ηεο Αγγιίαο είλαη κηα δχζθνιε αγνξά ζηελ θαηεγνξία ησλ πξντφλησλ 

καο, σζηφζν νη δηαθξίζεηο θαη ε θνξπθαία πνηφηεηα έρεη αλαγλσξηζηεί, ε 

δήηεζε δηαξθψο απμάλεηαη θαη ηα πξντφληα καο έρνπλ ηνπνζεηεζεί ζε αξθεηά 

θαη ζεκαληηθά ζεκεία πψιεζεο (Selfridges, Patridges, Wholefoods Market). 

 

Σα πξντφληα εμάγνληαη ήδε ζε αξθεηέο  ρψξεο  θαη δηαηίζεληαη ζε επηιεγκέλα 

ζεκεία πψιεζεο. Δλδεηθηηθά: ζηα Selfridges  θαη Whole foods Market 

(Αγγιία), Galleries Lafayette (Γαιιία), Jelmoli (Διβεηία), Spinneys & Waitrose 
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(Νηνπκπάη), Frische Paradies (Γεξκαλία), ζην Βέιγην, ζηηο ΖΠΑ, ζηελ 

Απζηξαιία, ζηελ Κνξέα, ζηε Κίλα, ζηε ηγθαπνχξε, ζηε νπεδία ζηε 

Ννξβεγία, ζηελ Απζηξία, ζηελ Ηξιαλδία, ζηελ Κχπξν, ζηε Ρνπκαλία.  ηα 

Hellenic Duty Free θαη ζηελ Aegean Airlines (πψιεζε ON BOARD). 

 

2.1.9 Phytoplasis 

 

Ζ εηαηξεία Phytoplasis απνηειεί κία λενθπή επηρείξεζε πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη 

ζηνλ ηνκέα ησλ θπζηθψλ θαιιπληηθψλ θαη εδξεχεη ζηελ Ξάλζε. Δηδηθεχεηαη 

ζηελ παξαγσγή θαηλνηφκσλ πξντφλησλ πεξηπνίεζεο δέξκαηνο απνηειψληαο 

κηα θπζηθή ελαιιαθηηθή επηινγή γηα ηελ θαζεκεξηλή θξνληίδα θάζε ηχπνπ 

επηδεξκίδαο θαη γηα φιε ηελ νηθνγέλεηα. Ζ εηαηξεία αμηνπνηεί ηελ εκπεηξία 30 

εηψλ ηεο νηθνγελεηαθήο επηρείξεζεο πνπ κέρξη πξφζθαηα είρε σο θχξην 

αληηθείκελν ηελ θαιιηέξγεηα θαη κεηαπνίεζε αξσκαηηθψλ θαη θαξκαθεπηηθψλ 

θπηψλ, ηελ παξαγσγή αηζέξησλ ειαίσλ θαη θπζηθψλ εθρπιηζκάησλ. 

 

Ζ αγάπε γηα ηε Θξάθε θαη ηε θχζε πνπ απνηειεί ηελ πινχζηα πεγή ησλ 

πξψησλ πιψλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ελδειερή έξεπλα εηψλ ζηελ ρισξίδα ηεο 

πεξηνρήο ζρεηηθά κε ηηο δηάθνξεο ηδηφηεηεο θαη εθαξκνγέο ησλ αξσκαηηθψλ 

θπηψλ, νδήγεζε ζηελ απφθηεζε πνιχηηκεο ηερλνγλσζίαο ην απνηέιεζκα ηεο 

νπνίαο αμηνπνηείηαη ζήκεξα ζπλερίδνληαο ηελ νηθνγελεηαθή παξάδνζε κε ηελ 

αλάπηπμε λέσλ πξντφλησλ. 
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Σα θπξηφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ θπζηθψλ θαιιπληηθψλ πνπ παξάγεη ε 

Phytoplasis είλαη νη ηδηαίηεξεο επηζηεκνληθέο θφξκνπιεο πνπ έρνπλ 

αλαπηπρζεί κε ηε ρξήζε γλήζησλ αηζέξησλ ειαίσλ θαη θπζηθψλ εθρπιηζκάησλ 

απφ ειεγρφκελεο βηνινγηθέο θαιιηέξγεηεο αμηνπνηψληαο ηηο πξψηεο χιεο πνπ 

είλαη πινχζηεο ζε βηηακίλεο, πνιπθαηλφιεο θαη θιαβνλνεηδή, ηαλλίλεο, 

αλζνθπαλίλεο, κέηαιια θαη ηρλνζηνηρεία κε αληηνμεηδσηηθή δξάζε. Δπίζεο 

εμίζνπ ζεκαληηθφο παξάγνληαο ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία είλαη ε ρξήζε 

ηεο εμαηξεηηθήο πνηφηεηαο λεξνχ πνπ ππάξρεη ζηελ πεξηνρή. 

 

ηελ παξαγσγή ησλ πξντφλησλ ηεο Phytoplasis ε έκπεηξε επηζηεκνληθή 

νκάδα εξγάδεηαη γηα ηε δεκηνπξγία θαηλνηφκσλ πξντφλησλ αμηνπνηψληαο ηα 

ελεξγά ζπζηαηηθά απφ ηα αξσκαηηθά θπηά, θαξκαθεπηηθά βφηαλα, ηε ρισξίδα 

ηεο πεξηνρήο, θπηηθά βξψζηκα είδε, θξνχηα θαη θαξπνχο ησλ νπνίσλ ηα 

δξαζηηθά ζπζηαηηθά ζπκβάιινπλ κε θπζηθφ ηξφπν λα πξνζηαηεχνπλ, 

ελπδαηψλνπλ, ιεηαίλνπλ θαη λα αλαγελλνχλ ηα θχηηαξα ηεο επηδεξκίδαο 

βειηηψλνληαο ηελ φςε θαη πθή ηεο. 

 

Υαξαθηεξηζηηθφ φισλ ησλ πξντφλησλ είλαη ε πςειή πνηφηεηα θαη νη απζηεξέο 

πξνδηαγξαθέο παξαγσγήο ρσξίο πξνζζήθε ή ρξήζε parabens, 

πξνππιελνγιπθφιεο, παξαγψγσλ πεηξειαίνπ, PEG, BHT, ζπλζεηηθψλ 

ρξσκάησλ, ζηιηθφλεο, δσηθψλ παξαγψγσλ, αξσκαηηθψλ αιιεξγηνγφλσλ θαη 

γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλσλ νξγαληζκψλ. 

 

Ζ ζηξαηεγηθή ηεο ιεηηνπξγίαο παξαγσγήο θαη αλάπηπμεο ηεο εηαηξείαο γίλεηαη 

κε γλψκνλα ηα ζπζηαηηθά ηεο θαξκαθεπηηθήο θαζαξφηεηαο, ηε ρξήζε ηεο 

νξζήο βηνκεραληθήο πξαθηηθήο (GMP), ηελ εμαηνκηθεπκέλε θαη απνθιεηζηηθή 

αλάπηπμε θαηλνηφκσλ θπζηθψλ πξντφλησλ θαη ηε ζπλερή έξεπλα ζρεηηθά κε 

ηηο ηάζεηο θαη εμειίμεηο ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο θαη ηεο νκνξθηάο. 
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Σα πξντφληα παξάγνληαη ζην πιήξεο εμνπιηζκέλν εξγαζηήξην ζηελ Ξάλζε ην 

νπνίν δηαζέηεη φιεο ηηο πηζηνπνηήζεηο θαη εγθξίζεηο ζχκθσλα κε ηα πξφηππα 

ησλ εζληθψλ θαη επξσπατθψλ νξγαληζκψλ. Σα πξντφληα ηεο Phytoplasis 

εηζέξρνληαη δπλακηθά ζηελ ηνπηθή αγνξά θαη βξίζθνληαη ζε εμέιημε νη 

πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο αλάπηπμεο ηνπ δηθηχνπ πσιήζεσλ γηα ηελ ηνπνζέηεζε 

ηνπο ζε επηιεγκέλα θαξκαθεία θαη ζηελ ππφινηπε Διιάδα.  

            

 

Ζ πθηζηάκελε γθάκα ησλ θπζηθψλ θαιιπληηθψλ πεξηιακβάλεη:  

1. Κξέκα ζψκαηνο θαη ρεξηψλ κε γιπθφ ακχγδαιν, θαιέληνπια θαη βηηακίλε Δ.  

2. Καηαπξαυληηθφ ιάδη κε εθρπιίζκαηα θαιέληνπιαο-ρακνκειηνχ-κπανκπάπ.  

3. Αληηνμεηδσηηθφ ηδει πξνζψπνπ κε καληηάξη θαη κνιφρα.  

4. Αληηγεξαληηθή θαη αληηξπηηδηθή θξέκα κε άγξην ηξηαληάθπιιν. 

5. Αληηγεξαληηθή θξέκα πξνζηαζίαο κε αξψληα θαη ειίρξπζν  

6. Θεξκαληηθφ ηδει αλαθνχθηζεο κε επθάιππην, θαζθφκειν θαη δεληξνιίβαλν.  

7. Σδει αλαθνχθηζεο πνδηψλ κε κέληα, επθάιππην θαη ξίγαλε.  

8. Απαιφ ηδει θαζαξηζκνχ κε ηζάη ηνπ βνπλνχ θαη ρακνκήιη.  

9. Λάδη άκεζεο απνξξφθεζεο γηα βαζηά ελπδάησζε θαη ζξέςε ζε ηξεηο 

επηινγέο αηζέξησλ ειαηψλ πεξγακφλην, καληαξίλη θαη γεξάλη.  

10. Δηδηθή ζεηξά "protective" γηα μεξέο θαη πνιχ μεξέο επηδεξκίδεο κε κνιφρα, 

ιεβάληα, παινπξνληθφ νμχ θαη βνχηπξν θαξηηέ. 
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2.1.10 INBEVERAGES Α.Δ. 

 

Ζ INBEVERAGES είλαη κηα ειιεληθή εηαηξεία πνπ δεκηνπξγήζεθε κε φξακα 

λα παξάγεη πξντφληα πνπ καο θάλνπλ θαιφ, κε θπζηθφ ηξφπν, εχθνια θαη 

απνηειεζκαηηθά. Όπσο ιέεη θαη ην ΗΝ (Intelligent Nutrition) δεκηνπξγεί Έμππλα 

Ρνθήκαηα πνπ θέξλνπλ ηε θχζε θαη ηηο σθέιηκεο ηδηφηεηεο ησλ 

παξαδνζηαθψλ θαξκαθεπηηθψλ ειιεληθψλ βνηάλσλ ζηελ θαζεκεξηλφηεηά καο. 

 

Σα πξντφληα έρνπλ σο βάζε ηα ειιεληθά παξαδνζηαθά θαξκαθεπηηθά βφηαλα 

κε επηζηεκνληθά απνδεδεηγκέλεο επεξγεηηθέο δξάζεηο. Σα επηιέγνπκε θαη ηα 

δηαρεηξηδφκαζηε πξνζεθηηθά κε θπζηθφ ηξφπν. Έρνπκε δεκηνπξγήζεη ηε 

θηινζνθία ηεο Intelligent Nutrition (Έμππλε Γηαηξνθή), απφ ην πξψην σο ην 

ηειεπηαίν ζηάδην ηεο παξαγσγήο καο, ζπλδπάδνληαο επηζηεκνληθή γλψζε θαη 

εμειηγκέλε ηερλνινγία κε παξαδφζεηο ρηιηάδσλ εηψλ. 
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2.1.11 Mavrias Organics: 17 ρξόληα εκπεηξίαο 

 Ο Θνδσξήο Μαπξηάο, απφ ηελ Αξγνιίδα, αζρνιείηαη κε ηελ 

θαιιηέξγεηα βηνινγηθψλ αξσκαηηθψλ θαη θαξκαθεπηηθψλ θπηψλ απφ ην 2000. 

«Σα αξσκαηηθά βηνινγηθά βφηαλα (ξίγαλε, ζπκάξη, ζξνχκπη, ηζάη ηνπ βνπλνχ) 

ηα νπνία θαιιηεξγψ αδηάθνπα, ζπιιέγνληαη θαη ζπζθεπάδνληαη κε ην ρέξη. 

Απηφ πνπ πξνζπαζήζακε ήηαλ λα ππάξρεη κηα πνιχ θαιή ζπζθεπαζία, ψζηε 

ην πξντφλ, πέξα απφ ηηο ηδηφηεηεο πνπ έρεη, λα είλαη ειθπζηηθφ θαη 

εκθαληζηαθά». 

    

Σα Αξσκαηηθά Βηνινγηθά Βφηαλα (Ρίγαλε, Θπκάξη, Θξνχκπη, Σζάη ηνπ 

Βνπλνχ) ζπιιέγνληαη θαη ζπζθεπάδνληαη κε ην ρέξη θαη είλαη δηαζέζηκα ζε 

ζπζθεπαζίεο ησλ 40γξ θαη 20γξ. 

 

Βαζηθφο ζηφρνο ηεο εηαηξείαο είλαη νη εμαγσγέο, αθνχ ζην εμσηεξηθφ ε 

δηακφξθσζε ησλ ηηκψλ είλαη ζαθψο θαιχηεξε θαη ε απνξξφθεζε ησλ 

πξντφλησλ πνιχ κεγαιχηεξε. «Σα βήκαηα πνπ θάλνπκε ζηηο αγνξέο ηνπ 

εμσηεξηθνχ είλαη αξγά αιιά ζηαζεξά θαη δίλνπκε ηδηαίηεξν βάξνο ζηελ 

πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ καο. Οη ρψξεο ζηηο νπνίεο εμάγνληαη ηα πξντφληα 

είλαη ε Γεξκαλία, ε Διβεηία θαη ε Γαιιία. 
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2.1.12 SPOROS ORGANIC HERBS: Με ζηόρν ηελ πνηόηεηα 

 Ζ SPOROS HELLENIC ORGANIC HERBS απνηειεί κία 

αλεξρφκελε θαη πνιιά ππνζρφκελε εηαηξεία πνπ μεθίλεζε ην 2012 θνληά ζην 

ηζηνξηθφ ρσξίν ηεο Υαηξψλεηαο, ζηε Βνησηία. Ζ ζρέζε ηεο κε ηα βφηαλα 

μεθίλεζε απφ ηελ αγάπε γηα ηνπο ζεζαπξνχο ηεο Διιεληθήο γεο ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ επηζηεκνληθή θαηάξηηζε ζηελ γεσπνληθή θαη ζηελ 

παξαγσγή αξσκαηηθψλ & Φαξκαθεπηηθψλ θπηψλ θαη αηζέξησλ ειαίσλ, πνπ 

νινθιεξψζεθαλ ζην Αξηζηνηέιεην παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο. 

  

Ζ εηαηξεία απνηειεί κηα θαηλνηφκν πξνζέγγηζε ελαιιαθηηθψλ θαιιηεξγεηψλ 

ζηελ επξχηεξε αγξνηηθή πεξηνρή. Σν θπηηθφ πιηθφ πνπ ρξεζηκνπνηεί είλαη 

απζηεξά απφ δηθέο ηεο, πηζηνπνηεκέλεο, βηνινγηθέο θαιιηέξγεηεο, πνπ 

απνμεξαίλεη θαη επεμεξγάδεηαη ζε εμεηδηθεπκέλα κεραλήκαηα. Ζ βηνινγηθή 

ξίγαλε ηεο εηαηξείαο ην 2017 απέζπαζε ρξπζφ βξαβείν ζηνλ δηεζλνχο θήκεο 

θαη εκβέιεηαο δηαγσληζκφ ηεο Μ. Βξεηαλίαο, Great Taste Awards. «Ζ εηαηξεία 

δηαζέηεη κεραλήκαηα απνμήξαλζεο θαη πεξαηηέξσ επεμεξγαζίαο γηα ηελ 

παξαγσγή μεξήο δξφγεο. Δπίζεο, ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο ιεηηνπξγεί 

ζπζθεπαζηήξην», αλαθέξεη ν θ. Λπηξίδεο, ηδηνθηήηεο ηεο επηρείξεζεο. Σα 

πξντφληα ηεο απνηεινχληαη απφ επηιεγκέλεο πνηθηιίεο Αξσκαηηθψλ θαη 

Φαξκαθεπηηθψλ Φπηψλ πνπ θαιιηεξγνχληαη βηνινγηθά, απνθιεηζηηθά ζε 

ηδηφθηεηα θηήκαηα ηεο επηρείξεζεο, θνληά ζηε Υαηξψλεηα Βνησηίαο, Διιάδα. 
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2.1.13 Alpha Lavender: Από ηελ πξσηηά ζηελ θνξπθή 

  

Ζ Alpha Lavender εδξεχεη ζην Μεζεκέξη ηεο Θεζζαινλίθεο θαη είλαη ε πξψηε 

εηαηξεία πνπ δξαζηεξηνπνηήζεθε, εδψ θαη κηα δεθαεηία, κε ηελ θαιιηέξγεηα ηεο 

ιεβάληαο ζηελ Διιάδα. Δηδηθεχεηαη ζηελ παξαγσγή θπζηθψλ αηζέξησλ ειαίσλ 

θαη αξσκαηηθψλ πξντφλησλ, ελψ θαιχπηεη φιν ηνλ παξαγσγηθφ θχθιν, απφ ην 

πνιιαπιαζηαζηηθφ πιηθφ, ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ θπηνχ έσο θαη ηε κεηαπνίεζε, 

αιιά θαη ηελ θαηαζθεπή βηνκεραληθνχ ηχπνπ κεραλεκάησλ γηα ηε ζπγθνκηδή 

θαη απφζηαμε ηεο ιεβάληαο θαη άιισλ αξσκαηηθψλ θπηψλ. 

        

Όπσο ηνλίδεη ν ηδηνθηήηεο ηεο εηαηξείαο, Θενράξεο Παπιίδεο, παξέρεη επίζεο 

ζπκβνπιεπηηθέο θαη ππνζηεξηθηηθέο ππεξεζίεο πξνο ηνπο παξαγσγνχο, ελψ 

επεκβαίλεη ζην ζηάδην ηεο ζπγθνκηδήο, κεηαπνίεζεο θαη εκπνξίαο ηνπ ηειηθνχ 

πξντφληνο.  

 

Ο θχξηνο φγθνο ηεο παξαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο απεπζχλεηαη ζηηο αγνξέο 

ηνπ εμσηεξηθνχ θαη εηδηθφηεξα ηεο Γαιιίαο θαη ησλ ΖΠΑ. Ζ θαιιηέξγεηα ηεο 

ιεβάληαο θαη άιισλ αξσκαηηθψλ θπηψλ παξνπζηάδεη ηδηαίηεξα απμεηηθή ηάζε 
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ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν, ελψ ππνινγίδεηαη φηη ην 2018 ε ζπγθεθξηκέλε 

θαιιηέξγεηα ζα μεπεξάζεη ηα 20.000 ζηξέκκαηα. 

    

χκθσλα κε ηνλ θ. Παπιίδε, απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ηα αξσκαηηθά 

θπηά έρνπλ εδξαησζεί σο θαιιηέξγεηα κε κέιινλ θαη έρνπλ μεθχγεη απφ ην 

δνθηκαζηηθφ ζηάδην. «Ζ ειιεληθή ιεβάληα έρεη απνθηήζεη ηδηαίηεξε απήρεζε 

ζην εμσηεξηθφ αθνχ, εθηφο απφ ηνλ θιίκα καο, εδψ θαη ρξφληα 

ρξεζηκνπνηνχκε πηζηνπνηεκέλα θπηά θαη ζπγθεθξηκέλεο πνηθηιίεο, πνπ έρνπλ 

πςειά πνηνηηθά θαη πνζνηηθά ραξαθηεξηζηηθά», θαηαιήγεη. 

 

2.1.14 GRIZO & PRASINO: Βηνινγηθά θαη ειιεληθά 

Ο Κψζηαο θαη ε Αγγειηθή Παπάδνγινπ θαιιηεξγνχλ ζε 15 ζηξέκκαηα ζηελ 

Ρνδφπε βηνινγηθά βφηαλα, εθαξκφδνληαο ηηο απαξαίηεηεο ηερληθέο γηα ηελ 

δηαηήξεζε ηζνξξνπίαο ζην έδαθνο. Ζ ζπγθνκηδή γίλεηαη ρεηξσλαθηηθά, 

αθνινπζεί ε απνθχιισζε θαη ε δηαινγή φζν ηα θπηά είλαη δσληαλά θαη ζηε 

ζπλέρεηα ην μεξαληήξην. Ζ αεξνζηεγήο ζπζθεπαζία ησλ βνηάλσλ γίλεηαη 

θαηφπηλ παξαγγειηψλ, κεκνλσκέλα ή ζε κείγκαηα ηα νπνία δεηάεη ε αγνξά. 

Μέρξη θαη ηελ παξαγσγή ηνπ 2017 ππήξρε ζπλεξγαζία κε ηελ Korres, ζην 

πιαίζην ζπκβνιαηαθήο γεσξγίαο, γηα απνμεξακέλε θαιέληνπια. 
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Σα βηνινγηθά βφηαλα κε ηελ επσλπκία GRIZO & PRASINO δηνρεηεχνληαη 

θπξίσο ζηε ιηαληθή κέζσ e-shop. Απφθαζε ηνπ Κψζηα θαη ηεο Αγγειηθήο είλαη 

λα πξνσζήζνπλ ηα βηνινγηθά βφηαλα ζηελ Διιάδα, θαζψο ζην εμσηεξηθφ νη 

απαηηήζεηο γηα πνζφηεηεο είλαη κεγάιεο. «Θεσξνχκε πξνηεξαηφηεηα λα 

εθπαηδεχζνπκε θαηαζηήκαηα θαη θαηαλαισηέο λα πίλνπλ βνηαληθά 

ξνθήκαηα», δειψλνπλ ζηελ «ΤΥ». ηελ θαηεχζπλζε απηή, πξαγκαηνπνηνχλ 

ελεκεξσηηθά workshops, ελψ παξάιιεια βξίζθνληαη ζηε δηαδηθαζία έλαξμεο 

ζπλεξγαζίαο κε επηιεγκέλνπο ρψξνπο ζε Βεξνιίλν θαη Βξπμέιιεο. Βαζηθή 

αξρή ηνπο είλαη «λα κελ ππνρξεσζνχκε λα αιιάμνπκε ηνλ ηξφπν δνπιεηάο 

ζηηο ζπλεξγαζίεο καο». 

 

       

 

Σα βηνινγηθά βφηαλα πνπ θαηέθηεζαλ κε ηελ πνηφηεηα θαη ηα αξψκαηά ηνπο ην 

θνηλφ, έρνληαο θεξδίζεη ζηα Great Taste Awards 2016 θαη 2017, είλαη αςηζηά, 

κειηζζφρνξην, χζζσπνο, αιζαία, ινπίδα, ηζνπθλίδα, θαζθφκειν, δπφζκνο, 

ζπκάξη, θαιέληνπια, ρακνκήιη, ξίγαλε, ιεβάληα, αρηιιέα, κέληα, 

δελδξνιίβαλν. Σαπηφρξνλα, δνπιεχνπλ ζπαζφρνξην, άγξηα ηξηαληαθπιιηά, 

ηαξαμάθν, γατδνπξάγθαζν, ελψ έζπεηξαλ κάξαζν, γιπθάληζν, θάξδακν, 

ηξηγσλέιια θαη βαιεξηάλα, ηα νπνία ζα δνθηκαζηνχλ ζην ρσξάθη, ην 

μεξαληήξην θαη ηνπο ζπλδπαζκνχο κε άιια βφηαλα. 



                            

48 

 

2.2 Αθεςήκαηα κε βάζε ην Σζάη ζηελ Διιεληθή αγνξά  

 

2.2.1 Σζάη Νέθηαξ κε ζηέβηα από ηελ Αθνί Κνπξηίδεο 

Ζ Αθνί Κνπξηίδεο έρεη εηζέιζεη εδψ θη αξθεηά 

ρξφληα θαη ζηελ αγνξά ηνπ θξχνπ ηζαγηνχ, ιαλζάξνληαο κε αλαζξαθνχρα 

αλαςπθηηθά κε πξάζηλν ηζάη θαη γιπθαληηθά απφ ην θπηφ ζηέβηα. Έρεη, επίζεο, 

ηζάη κε γεχζε ξνδάθηλν θαη κε γεχζε ιεκφλη, ηα νπνία ζην ζχλνιφ ηνπο 

δηαηίζεληαη ζε θπηίν αινπκηλίνπ 330ml, αιιά θαη ζε πιαζηηθέο θηάιεο PET, 

κηθξέο θαη κεγάιεο. 

 

2.2.2 Cool-Σea κε εθρύιηζκα ηζαγηνύ από ηε Βίθνο 

Αληαπνθξηλφκελε ζηελ αλάγθε ηνπ ζχγρξνλνπ θαηαλαισηή γηα πξντφληα πνπ 

ζπλεηζθέξνπλ ζε έλαλ πγηεηλφ ηξφπν δσήο, ε εηαηξεία Βίθνο κεγάισζε ηελ 

γθάκα ησλ πξντφλησλ ηεο, κε ηελ παξαγσγή ηνπ Βίθνο Cool-Σea (0,33lt, 0,5 lt 

θαη 1,5 lt).  

                     

https://www.minimarketmag.gr/wp-content/uploads/2019/03/tsai-6.jpg
https://www.minimarketmag.gr/wp-content/uploads/2019/03/tsai-7.jpg
https://www.minimarketmag.gr/wp-content/uploads/2019/03/tsai-6.jpg
https://www.minimarketmag.gr/wp-content/uploads/2019/03/tsai-7.jpg
https://www.minimarketmag.gr/wp-content/uploads/2019/03/tsai-6.jpg
https://www.minimarketmag.gr/wp-content/uploads/2019/03/tsai-7.jpg
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Σν πξντφλ δηαηίζεηαη, κάιηζηα, ζε ηξεηο δηαθνξεηηθέο γεχζεηο: 

 Tea & Lemon Flavoured Drink Cool-Tea Βίθνο (Με εθρχιηζκα 

Σζαγηνχ θαη ρπκφ ιεκνληνχ) 

 Tea & Peach Flavoured Drink Cool-Tea Βίθνο (Με εθρχιηζκα 

Σζαγηνχ θαη ρπκφ ξνδάθηλνπ) 

 Green Tea & Lemon Flavoured Drink Cool-Tea Βίθνο (Με εθρχιηζκα 

Πξάζηλνπ Σζαγηνχ θαη θπζηθή αξσκαηηθή χιε ιεκνληνχ). 

 

2.2.3 Lipton Ice Tea 

  

Σν Lipton Ice Tea, κία απφ ηηο πην δεκνθηιείο κάξθεο ζην παγσκέλν ηζάη ζηελ 

Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ, παξνπζίαζε πέξπζη θαη κηα θαηλνχξγηα γεχζε πνπ 

βαζίδεηαη ζε πξάζηλν ηζάη απφ ηαπσληθφ matcha. To lipton green ice tea 

matcha είλαη έλα κε αλζξαθνχρν πνηφ κε εθρπιίζκαηα πξάζηλνπ ηζαγηνχ, 

θπζηθέο αξσκαηηθέο χιεο πηπεξφξηδαο (ginger), ιεκνλφρνξηνπ (lemongrass) 

θαη ζθφλεο ηζαγηνχ matcha, πνπ απνηειεί ηζρπξφ αληηνμεηδσηηθφ γηα ηνλ 

νξγαληζκφ θαη βνεζά ζηελ πγεία ηνπ δέξκαηνο. Σν πξντφλ έρεη ρακειή 

πεξηεθηηθφηεηα ζε ζεξκίδεο θαη θπθινθνξεί ζε ζπζθεπαζία ησλ 500ml. 
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2.2.4 Πξντόλ ηεο ρξνληάο ην FuzeTea ηεο Coca Cola 

 

Σν Fuzetea, ε θαηλνχξγηα πξφηαζε ηζαγηνχ πνπ ήξζε πξηλ απφ έλα ρξφλν 

απφ ηελ εηαηξεία Coca-Cola, ηηκήζεθε κε ηνλ ηίηιν «Πξντφλ ηεο Υξνληάο 

2019» ζηελ θαηεγνξία Παγσκέλνπ Σζαγηνχ, ζηνλ θνξπθαίν νκψλπκν ζεζκφ. 

Σν FuzeTea ζπλδπάδεη εθρπιίζκαηα ηζαγηνχ απφ 100% βηψζηκεο θαιιηέξγεηεο 

κε ρπκφ θξνχησλ θη αξσκαηηθά θπηά, κε πξνζζήθε γιπθαληηθνχ ζηέβηα. Σν 

πξντφλ ηεο ρξνληάο θπθινθνξεί ζε 3 γεχζεηο: 

 Black Ice tea ιεκφλη θαη ινπίδα 

 Green ice tea κάλγθν κε ρακνκήιη 

 Black ice tea ξνδάθηλν κε ηβίζθν 

 

2.2.5 Σζάη Life κε 0% δάραξε από ηε Γέιηα 

Ζ Γέιηα έρεη ιαλζάξεη ηα ηειεπηαία ρξφληα ηε 

ζεηξά Life Tsai 0% δάραξε, ζε ηξεηο γεχζεηο, ιεκφλη, ξνδάθηλν θαη πξάζηλν 

ηζάη. Υσξίο ρξσζηηθέο, ζεξκίδεο θαη ζπληεξεηηθά, κε δνπκεξά θξνχηα πνπ 

https://www.minimarketmag.gr/wp-content/uploads/2019/03/tsai-life.jpg
https://www.minimarketmag.gr/wp-content/uploads/2019/03/tsai-life.jpg
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ελψλνληαη κε εθρπιίζκαηα ηζαγηνχ, ηα λέα πξντφληα ηεο εηαηξείαο μερσξίδνπλ 

θαη γηα ηελ ηδηαίηεξε ζπζθεπαζία ηνπο, ε νπνία έρεη έληνλα ρξψκαηα. 

Παξάιιεια, βέβαηα, ε εηαηξεία δηαζέηεη θη αξθεηνχο αθφκε θσδηθνχο ζηελ 

θαηεγνξία ηνπ ηζαγηνχ, έρνληαο εζηηάζεη ζε θαηλνηφκνπο ζπλδπαζκνχο 

θξνχησλ, φπσο ηνλ αλαλά κε ξνδ γθξέηπθξνπη, ην πξάζηλν ηζάη κε 

κπινχκπεξη θαη ξάζκπεξη, αιιά θαη ην ξφδη-θξάλκπεξη. 

 

2.2.5 Έςα Σζάη κε ζηέβηα ζε λέεο ζπζθεπαζίεο 

 

Μία κεγάιε γθάκα θσδηθψλ ζηνλ ηνκέα ηνπ ηζαγηνχ έρεη ιαλζάξεη ηα 

ηειεπηαία ρξφληα θη ε εηαηξεία Έςα, ε νπνία επέλδπζε πξφζθαηα ζε λέεο 

γεχζεηο θαη ζπζθεπαζίεο, εληζρχνληαο ην ζρεηηθφ ραξηνθπιάθηφ ηεο. Πξφθεηηαη 

γηα ηε ζεηξά ιάηη, κε γιπθαληηθφ απφ ην θπηφ ζηέβηα, πνπ ζπλίζηαηαη ζε 

δηαβεηηθνχο αιιά θαη ζε φζνπο πξνζέρνπλ ηε δηαηξνθή ηνπο θαη ζέινπλ λα 

απνιακβάλνπλ απζεληηθέο γεχζεηο κε ιίγεο ζεξκίδεο. ε απηφ 

πεξηιακβάλνληαη πιένλ ηα εμήο: 

 ΔΦΑ Σζάη Λεκφλη 

 ΔΦΑ Σζάη Ρνδάθηλν 

 ΔΦΑ Πξάζηλν Σζάη ιάηη ξφδη & βχζζηλν 

 ΔΦΑ Κφθθηλν Σζάη ιάηη, θξάλκπεξη, αξψληα θαη γθφηδη κπέξη 
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2.2.6 Nestea από θύιια ηζαγηνύ από ην Nilgiri 

Έλα λέν παγσκέλν ηζάη πνπ βαζίδεηαη ζε 

εθρπιίζκαηα απφ θχιια ηζαγηνχ ηεο πεξηνρήο Nilgiri ηεο Ηλδίαο θαη 

θπθινθνξεί ζε δχν γεχζεηο παξνπζίαζε πξφζθαηα ε εηαηξεία Foodrinco γηα ην 

Nestea, πνπ απνηειεί έλα απφ ηα θνξπθαία brands ηεο αγνξάο ζην θξχν ηζάη, 

κε δεθάδεο θσδηθνχο ζηελ γθάκα ηεο. Πξφθεηηαη γηα ην Nestea Back to 

Essentials, έλα πξντφλ απιήο ζχλζεζεο, κε ιίγα ζπζηαηηθά, θπζηθή γεχζε, 

ρσξίο ηερλεηέο ρξσζηηθέο νπζίεο θαη ζπληεξεηηθά. Σν λέν Nestea έρεη θπζηθφ 

άξσκα, ζηέβηα, κεησκέλε δάραξε θη είλαη δηαζέζηκν ζε δχν γεχζεηο: Λεκφλη θαη 

Ρνδάθηλν. 

 

2.2.7 Fresh Tea κε ιηγόηεξεο ζεξκίδεο από ηε ΒΑΠ 

  

Έλα απφ ηα πην δπλακηθά πξντφληα ηεο ξνδίηηθεο εηαηξείαο ΒΑΠ Κνπγηφο έρεη 

απνδεηρζεί ηα ηειεπηαία ρξφληα ην θξχν ηζάη. Ζ εηαηξεία εηζήιζε ζηελ αγνξά 

κε ηηο θιαζηθέο επηινγέο ηνπ ιεκνληνχ θαη ηνπ ξνδάθηλνπ, αιιά ζχληνκα 

https://www.minimarketmag.gr/wp-content/uploads/2019/03/tsai-nestea.jpg
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επέθηεηλε ηελ γθάκα ηεο θαη ζην ηζάη κε ιηγφηεξεο ζεξκίδεο. Σν πξάζηλν ηζάη 

κε γιπθαληηθά απφ ην θπηφ ζηέβηα, είλαη έλα απφ ηα λέα πξντφληα ηεο ΒΑΠ, 

πνπ έρνπλ ήδε αξρίζεη λα απμάλνπλ ηηο πσιήζεηο ηνπο ζηε Ρφδν, αιιά θαη ζε 

άιιεο πεξηνρέο. 

 

2.2.8 Tuvunu 

 

πγθξίλνληαο ηα ζπζηαηηθά ηνπ Tuvunu κε απηά ησλ ινηπψλ αλαςπθηηθψλ 

πνπ θπθινθνξνχλ ζηελ αγνξά, αληηιακβάλεζαη άκεζα ην πφζν δηαθέξνπλ ηα 

πξντφληα. Σν Tuvunu Free γηα παξάδεηγκα έρεη κφλν 3 -εχθνια 

αλαγλσξίζηκα- ζπζηαηηθά: ηζάη ηνπ βνπλνχ, θξεζθνζηπκκέλα ειιεληθά 

ιεκφληα θαη λεξφ. 

 

Γηα ηελ απξφζθνπηε παξαγσγή ηνπ Tuvunu, ε εηαηξεία έρεη επελδχζεη ζε έλα 

εθηεηακέλν πξφγξακκα ζπκβνιαηαθήο θαιιηέξγεηαο ηζαγηνχ ηνπ βνπλνχ. Δλψ 

έρεη ζπλάςεη ζπκθσλίεο κε πεξίπνπ 500 παξαγσγνχο, θπξίσο ζηε Μαθεδνλία 

θαη ηε Θξάθε, γηα ηελ πξνκήζεηα ηεο απαξαίηεηεο πνζφηεηαο ηζαγηνχ. 
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2.2.9 Σζάη Φιώξηλαο κε μηλό λεξό 

Σν ηζάη Φιψξηλαο είλαη ην κνλαδηθφ ειιεληθφ θξχν ηζάη, ην νπνίν 

ζπλδπάδεη ηελ θιαζηθή γεχζε ηνπ καχξνπ ηζαγηνχ θαη ησλ θξνχησλ κε ηα μηλά 

λεξά Φιψξηλαο. Ζ εηαηξεία έρεη γίλεη γλσζηή γηα ηα αλαςπθηηθά ηεο κε μηλφ 

λεξφ, αιιά πιένλ έρεη ζηελ γθάκα ηεο θαη θξχν ηζάη, κε κφλν 10 ζεξκίδεο αλά 

250ml (έλα πνηήξη). Κπθινθνξεί ζε δχν γεχζεηο, ιεκφλη θαη ξνδάθηλν, ζε 

ζπζθεπαζίεο 330ml θαη 1lt. 

 

2.2.10 Νέν ειιεληθό ηζάη My Σea Tale 

Μία λέα, θαηλνηφκν ζεηξά ηζαγηψλ παξάγεη θαη ιαλζάξεη 

ζηελ Διιάδα ε εηαηξεία Seven CHC. Πξφθεηηαη γηα ην My Σea Tale, έλα 

ζχλνιν πξντφλησλ, πινχζησλ ζε εθρχιηζκα ηζαγηνχ, ρσξίο δάραξε θαη κε 

ειάρηζηεο ζεξκίδεο, πεξηέρνληαο έσο θαη 15 θνξέο πεξηζζφηεξν ηζάη απφ ηα 

ζπλεζηζκέλα πξντφληα. Όια ηα πξντφληα my tea tale πεξηέρνπλ 4-6 βηηακίλεο, 

κε ηελ πεξηεθηηθφηεηα ησλ βηηακηλψλ λα αλέξρεηαη ζην 60% ηεο ζπληζηψκελεο 

εκεξήζηαο πξφζιεςεο. Ζ ζεηξά My Tea Tale πεξηιακβάλεη ηξία πξντφληα: 

 Πξάζηλν ηζάη κε κέιη. 

 Μαχξν ηζάη κε γεχζε πνξηνθάιη-ιεκφλη.  

 Λεπθφ ηζάη κε γεχζε βεξίθνθν.  

https://www.minimarketmag.gr/wp-content/uploads/2019/03/tsai-florinas.jpg
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2.2.11 Μαύξν ηζάη XIXO Ice ζε ηέζζεξηο γεύζεηο 

Έλα λέν ice tea (θξχν ηζάη), ρσξίο ρξσζηηθέο 

νπζίεο, ρσξίο ζπληεξεηηθά, κε κεησκέλε δάραξε θη αληηνμεηδσηηθά, ην νπνίν 

πεξηέρεη κφλν εθρχιηζκα θπζηθνχ ηζαγηνχ θαη δηαζέηεη πξαγκαηηθή 

πεξηεθηηθφηεηα ζε θξνχηα, έρεη ιαλζάξεη θαη ζηελ ειιεληθή αγνξά ε εηαηξεία 

Hell Greece Ltd. Πξφθεηηαη γηα ην XIXO Ice, ην νπνίν δηαζέηεη θαη εηδηθή 

πηζηνπνίεζε πνηφηεηαο απφ ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηνπ Swiss Vitamin 

Institute, πνπ ελέθξηλε ην κνλαδηθφ απηφ καχξν ηζάη, ζην πιαίζην ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ειέγρνπ ηεο πνηφηεηάο ηνπ. Σν λέν καχξν ηζάη XIXO Ice είλαη 

πιένλ δηαζέζηκν θαη ζηε κηθξή ιηαληθή, ζε ηέζζεξηο δηαθνξεηηθέο γεχζεηο, 

θξέζθν γιπθφ αριάδη, ιεκφλη, ψξηκν ξνδάθηλν θαη θξέζθηα θξάνπια. 

 

2.2.12 Πξάζηλν ηζάη κε κέιη AriZona 

 

Σν Νν1 ηζάη ζε πσιήζεηο ζηελ Ακεξηθή, ην AriZona, έρεη πιένλ θαλαηηθνχο 

θαηαλαισηέο θαη ζηελ Διιάδα, φπνπ θαη δηαηίζεηαη ζε κηα ζεηξά απφ 

μερσξηζηέο γεχζεηο απφ ηελ εηαηξεία Premium Brands. Γηα ηελ παξαζθεπή ηνπ 

https://www.minimarketmag.gr/wp-content/uploads/2019/03/tsai-xixo.jpg
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AriZona ρξεζηκνπνηνχληαη 100% αγλά πιηθά, ρσξίο ζπληεξεηηθά, ηερλεηέο 

γεχζεηο θαη ρξσζηηθέο νπζίεο. Παξαζθεπάδεηαη κε πξψηεο χιεο απφ 

επηιεγκέλεο θπηείεο θαη παξαγσγνχο ηζαγηνχ. Μεηαμχ ησλ επηινγψλ ηεο 

AriZona βξίζθεηαη πιένλ θη ε δηθή ηεο εθδνρή πξάζηλνπ ηζαγηνχ δηαίηεο. Ζ 

εηαηξεία επέιεμε ηελ θαιχηεξε πνηθηιία πξάζηλνπ ηζαγηνχ θαη, αληί γηα δάραξε, 

πξφζζεζε κέιη θαη ηδίλζελγθ, δεκηνπξγψληαο έλα λέν, κνλαδηθφ θξχν ηζάη. 

 

2.2.13 Πξάζηλν ηζάη κε αιόε San Benedetto 

Μηα γλσζηή ζεηξά θξχνπ ηζαγηνχ απφ ην γλσζηφ brand San Benedetto έρεη 

ιαλζάξεη ζηελ ειιεληθή αγνξά ε Pro Drinks Δ.Π.Δ. Πξφθεηηαη γηα ην San 

Benedetto Ice Tea, ην νπνίν δηαηίζεηαη ζε έλα επξχ θάζκα γεχζεσλ γηα θάζε 

γνχζην. Σν Classico έξρεηαη ζε ιεκφλη θαη ξνδάθηλν θη είλαη παξαδνζηαθά ην 

πην δεκνθηιέο ζηνπο θαηαλαισηέο. Ζ θαηλνηφκα πξφηαζε ηεο εηαηξείαο, φκσο, 

αθνξά ην πξάζηλν ηζάη κε αιφε βέξα, πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ επεμία θαη 

ζπλδπάδεη ηελ αλαδσνγνλεηηθή αίζζεζε ηεο αιφεο βέξα κε ηελ απφιαπζε ηνπ 

κεηαιιηθνχ λεξνχ San Benedetto. 

                              

Όπσο γίλεηαη αληηιεπηφ, νη επηινγέο ζην θξχν ηζάη θαη ηνλ θξχν θαθέ είλαη πην 

πνιιέο απφ πνηέ θαη δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηνπο επαγγεικαηίεο ησλ κίλη 

κάξθεη θαη ησλ ππνινίπσλ ζεκείσλ ηεο κηθξήο ιηαληθήο λα γεκίδνπλ ηα ςπγεία 

ηνπο, επηιέγνληαο εθείλα ηα πξντφληα πνπ ζεσξνχλ πην θαηάιιεια γηα ηνπο 

πειάηεο ηνπο. 
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2.2.14 Νέα ξνθήκαηα αιόεο ρσξίο δάραξε από ηελ Naturetech 

 Με λέα πξντφληα επεθηείλεη ζπλερψο 

ην ραξηνθπιάθηφ ηεο ε εηαηξεία Naturetech, πνπ εηδηθεχεηαη ζηηο κπάξεο 

ελεξγείαο (φπσο ηα Flapjack) θαη πξσηεΐλεο, θαζψο θαη ζηα πγηεηλά ξνθήκαηα 

απφ Aloe Vera θαη ζπφξνπο βαζηιηθνχ. Πξφζθαηε πξνζζήθε απνηειεί ην 

ξφθεκα κε γεχζε κήινπ Gold Aloe, κε 61% πεξηεθηηθφηεηα ζε αιφε, 

εκπινπηηζκέλν ζε πξσηεΐλε, βηηακίλεο θαη θνιιαγφλν, αιιά θαη ην ξφθεκα 

Royal Aloe, κε 51% πεξηεθηηθφηεηα ζε αιφε θαη γεχζε ξφδη. Σα ελ ιφγσ 

πξντφληα δελ πεξηέρνπλ δάραξε θη έξρνληαη λα εκπινπηίζνπλ ηελ ήδε κεγάιε 

γθάκα ηεο εηαηξείαο ζηηο no sugar επηινγέο. Δπηπιένλ, ν θαηαλαισηήο κπνξεί 

λα βξεη ζηελ αγνξά θαη δχν λέεο κπάξεο Flapjack ηεο ζεηξάο No Sugar 

Added, ζε δχν δηαθνξεηηθέο γεχζεηο, Blueberry θαη Raspberry. 


