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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι 

1.1 Εισαγωγή 

1.1.1 Αρωματικά και Φαρμακευτικά φυτά (ΑΦΦΥ) 
 

 «Αρωματικά φυτά είναι μία μεγάλη ομάδα ειδών του φυτικού βασιλείου με κοινό 

χαρακτηριστικό το ότι περιέχουν στα διάφορα μέρη τους (φύλλα, άνθη κ.λπ.) αιθέρια 

έλαια, ουσίες δηλαδή που όταν ελευθερωθούν αφήνουν οσμή» (Αναπτυξιακή Εταιρεία 

Δυτικής Μακεδονίας (ΑΝ.ΚΟ.), 2000). Γενικότερα, ως αρωματικό φυτό θα μπορούσε  να  

θεωρηθεί κάθε φυτό ποώδες ή ξυλώδες, εφόσον διαθέτει ένα ή περισσότερα όργανα που 

είναι αρωματικά. «Φαρμακευτικό φυτό, καλείται κάθε φυτό που περιέχει  ένα  ή  

περισσότερα δραστικά συστατικά, τα οποία έχουν την ικανότητα να προλάβουν, να 

ανακουφίσουν ή να θεραπεύσουν ασθένειες» (Σαρλής, 1994).  

Στη διεθνή ορολογία τα φυτά αυτά αναφέρονται ως «Φαρμακευτικά και αρωματικά 

φυτά» (Medicinal and Aromatic Plants, MAPs) ενώ στην χώρα μας αναφέρονται ως 

«Αρωματικά και Φαρμακευτικά Φυτά» (ΑΦΦ). Όλα τα φυτά που είναι αρωματικά είναι και 

φαρμακευτικά, ενώ μερικά φαρμακευτικά δεν είναι αρωματικά (βαλσαμόχορτο, 

μπελαντόνα κ.ά.). Τα φαρμακευτικά φυτά, που δεν είναι και αρωματικά είναι πολύ λίγα, 

συγκρινόμενα με τον αριθμό των φυτών που είναι αρωματικά και φαρμακευτικά μαζί 

(Κουτσός, 2006).  

 

Ως βασικές ωφέλιμες ιδιότητες των ΑΦΦΥ αναγνωρίζονται: 

 Αντικαρκινική δράση: Το Νational Cancer Institute έχει προσδιορίσει πάνω από 30.000 φυτά 

με αντικαρκινική δράση. 

 Αντιβακτηριδιακές ιδιότητες: Τα αιθέρια έλαια δρούν ενάντια σε μεγάλο αριθμό 

βακτηρίων. 

 Αντιμηκυτιακές ιδιότητες: Φυτά της οικογένειας των σκιαδιαφόρων (άνηθος, μάραθος, 

μαϊντανός). 

 Αντιοξειδωτική δράση: Φυτά πλούσια σε φλαβονοειδή και καροτενοειδή. 

 Αντιφλεγμονώδης δράση: Οφείλεται σε τανίνες και σαπωνίνες. 

 Διορθωτικά της γεύσης και ενίσχυσης της όρεξης: Τα ισοπρενοειδή που περιέχονται στο 

ριγανέλαιο. 
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1.1.2 Αιθέρια  Έλαια- Εκχυλίσματα 
 

Τα αιθέρια έλαια είναι ουσίες οι οποίες εξαιτίας της πτητικότητάς τους 

(μεταβαίνουν σε αέρια κατάσταση σε συνθήκες περιβάλλοντος) ελευθερώνουν ένα 

ιδιαίτερο άρωμα. Είναι εξαιρετικά λιπόφιλες και έχουν μεγάλη πυκνότητα. Βρίσκονται 

σχεδόν σε όλα τα μέρη του φυτικού ιστού των αρωματικών φυτών (φύλλα, βλαστοί, 

αναπαραγωγικά όργανα). Τα εκχυλίσματα παράγονται με διαβροχή των δρογών των φυτών 

σε διαλύτες όπως το νερό, η αιθανόλη, η γλυκερίνη κ.ά. (Hyldgaard et al., 2012). 

Τα κύρια συστατικά του αιθέριου ελαίου των φυτών ανήκουν σε δύο μεγάλες 

κατηγορίες, τα τερπένια και τα φαινυλ-προπάνια. Τα τερπένια είναι αυτά, τα οποία 

κατέχουν το μεγαλύτερο ποσοστό στη σύσταση του αιθέριου ελαίου εμφανιζόμενα σε 

μεγαλύτερη συχνότητα και αφθονία. Τα φαινυλ-προπάνια, όταν υπάρχουν, προσδίδουν στο 

έλαιο ιδιαίτερη οσμή και γεύση. Τα πιο χαρακτηριστικά, ποικίλα και ίσως αυτά με τη 

μεγαλύτερη οικονομική σημασία συστατικά των αιθέριων ελαίων είναι τα μονοτερπένια και 

τα σεσκιτερπένια. Η απόδοση των αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών σε αιθέριο 

έλαιο, καθώς και η χημική σύσταση  αυτού ποικίλει από είδος σε είδος και από περιοχή σε 

περιοχή, ανάλογα με τις εδαφοκλιματικές συνθήκες των περιοχών προέλευσής τους 

(Burkart & Buhler, 1997; Vokou et al., 1993; Karousou et al., 2005; Horwath et al., 2008). Οι 

Aminzadeh et al. (2010) αναφέρουν ότι περιβαλλοντικοί παράγοντες, όπως το υψόμετρο, το 

ανθρακικό ασβέστιο, το κάλιο και το pH, παίζουν σημαντικό ρόλο στην περιεκτικότητα των 

φυτών σε αιθέριο έλαιο και τη χημική σύσταση αυτού. Ως σημαντικός παράγοντας για τη 

σύσταση του αιθέριου ελαίου αναφέρονται και τα ιχνοστοιχεία, καθώς είναι γνωστό ότι 

παίζουν σημαντικό ρόλο στο μεταβολισμό των φυτών. 

Αρωματοθεραπεία 

Τα στοιχεία σχετικά με τη ζήτηση στην ευρωπαϊκή αγορά αρωματοθεραπείας είναι 

περιορισμένα. Η πλειονότητα των ευρωπαϊκών εισαγωγών αιθέριων ελαίων  αφορά αυτά 

που προορίζονται για τη βιομηχανία αρωμάτων. Περίπου το 20% αυτών των εισαγωγών 

χρησιμοποιούνται στην αρωματοθεραπεία και στην κοσμετολογία, σύμφωνα με πηγές της 

βιομηχανίας. Το 2014, οι ευρωπαϊκές εισαγωγές αιθέριων ελαίων ανήλθαν σε 86 χιλιάδες 

τόνους στα 1,2 δις ευρώ. Η αγορά αρωματοθεραπείας στην Ευρώπη είναι σταθερή, 

σύμφωνα με πηγές της βιομηχανίας: 

 Υπάρχει μια ιδιαίτερα ισχυρή αγορά αρωματοθεραπείας στη Γαλλία, τη 

Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Αυστρία και την Ελβετία, όπου η αρωματοθεραπεία 
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χρησιμοποιείται συνήθως ως φάρμακο. Παρόλο που αυτό είναι ακόμα ασυνήθιστο στο 

Ηνωμένο Βασίλειο, οι επαγγελματίες με αδεια αυξάνονται συνεχώς σε αριθμό. Στις 

περισσότερες άλλες χώρες της Δυτικής Ευρώπης ως επί το πλείστον χρησιμοποιείται η 

ολιστική ή αισθητική αρωματοθεραπεία, με προϊόντα που διατίθενται στην αγορά ως 

καλλυντικά. 

 

 Στη Γαλλία, η αρωματοθεραπεία είναι μια δημοφιλής μορφή εναλλακτικής 

ιατρικής. Οι αρωματοθεραπευτικές πρακτικές, τα αιθέρια έλαια, χρησιμοποιούνται κυρίως 

εσωτερικά. Οι επαγγελματίες με ειδίκευση στη φυτοθεραπεία χρειάζονται ξεχωριστή άδεια 

για την εξάσκηση της αρωματοθεραπείας. Σύμφωνα με πηγές της βιομηχανίας, η χώρα 

προσφέρει καλές ευκαιρίες για γνήσια και αυθεντικά αιθέρια έλαια. 

 

 Η αγορά αρωματοθεραπείας στη Γερμανία αναπτύσσεται έντονα, καθώς οι 

ασφαλιστικές εταιρείες υγείας πληρώνουν ολοένα και περισσότερο για εναλλακτικές 

θεραπείες. Σε σύγκριση με τις περισσότερες χώρες της Δυτικής Ευρώπης, εναλλακτικές 

θεραπείες στη Γερμανία  (π.χ. αρωματοθεραπεία) δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στη 

θεραπεία ασθενειών και όχι στην προληπτική χρήση των αιθερίων ελαίων. Τα αιθέρια 

έλαια χρησιμοποιούνται εσωτερικά και εξωτερικά. Η αρωματοθεραπεία θεωρείται ιατρική 

θεραπεία και χορηγείται σε συνδυασμό με γιατρούς. Η Αυστρία και η Ελβετία έχουν μια 

παρόμοια αγορά για ιατρική αρωματοθεραπεία σύμφωνα με τους εμπειρογνώμονες της 

βιομηχανίας. 

 

 Σύμφωνα με στοιχεία της βιομηχανίας, τα είδη των ελαίων με τη 

μεγαλύτερη ζήτηση στις κύριες αγορές μεταβάλλονται ανάλογα με την προσφορά και τη 

ζήτηση αλλά και τους περιβαλλοντικούς παράγοντες. Επίσης, η ζήτηση για πολλά αιθέρια 

έλαια είναι σταθερή (ανελαστική) και οι κακές καλλιέργειες, λόγω των δυσμενών καιρικών 

ή περιβαλλοντικών καταστροφών, μπορούν να οδηγήσουν σε σημαντικές αιχμές τιμών. 

Γενικά, τα πιο διαδεδομένα έλαια και αυτά με την περισσότερο σταθερή ζήτηση είναι: 

λεβάντα (Lavandula angustifolia), τριαντάφυλλο (Rosa damascena), πορτοκάλι (Citrus 

sinensis), περγαμόντο (Citrus aurantium), λεμόνι (Citrus limon), σανταλόξυλο (Salvia sclarea) 

Anthemis nobilis) και γεράνι (Pelargonium spp.). Αναλυτικά φαίνονται στον Πίνακα 1.1. 

 

Βάσεις ανάμειξης αιθέριων ελαίων: 

Με την ονομασία βάσεις αιθέριων ελαίων, καλούνται  τα έλαια τα οποία χρησιμοποιούνται 
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για την “μεταφορά” των αιθέριων ελαίων στον ανθρώπινο οργανισμό, κυρίως μέσα από την 

διαδικασία της επάλειψης (μασάζ). Εκκρίνονται από ελαιοφόρους αδένες, οι οποίοι 

βρίσκονται σε ρίζες, στο φλοιό, και τα άνθη αρωματικών φυτών. Τα έλαια βάσης (carrier 

oils) δρουν ως θεραπευτικά μέσα και χρησιμοποιούνται αυτούσια ή  ως βάσεις για τις 

καλλυντικές παρασκευές. Κυριότερα έλαια βάσης είναι: 

-το Αμυγδαλέλαιο (Prunus Amygdalus): Είναι ένα από τα πιο διαδεδομένα και 

αποτελεσματικά φυτικά έλαια, που χρησιμοποιούνται ως βάσεις στην αρωματοθεραπεία. 

Έχει πολύ λεπτή δομή, απορροφάται εύκολα από το δέρμα και το κάνει εύκαμπτο, λείο και 

απαλό. 

 

-το έλαιο από κουκούτσια Σταφυλιού (Grapeseed oil- Vitis Vinifera): Έχει πολύ 

απαλή υφή, είναι σχεδόν άοσμο και απορροφάται από το δέρμα αμέσως. Βελτιώνει την 

υφή του δέρματος και είναι ιδανικό για δέρματα με ακμή και άλλα δερματικά προβλήματα. 

Περιέχει λινολεϊκό οξύ για την τόνωση των κυττάρων και την ανάπλαση του δέρματος. 

 

-το έλαιο Jojoba (Simmondsia Chinensis): Είναι ευεργετικό για το δέρμα, ανοίγει 

τους πόρους, είναι αντιφλεγμονώδες λόγω της σύστασής του, περιέχει Myristic Acid, ισχυρή 

αντιφλεγμονώδη ουσία και καθ’ ότι η σύστασή του μοιάζει πολύ με την σύσταση των 

ελαίων του σώματός μας, απορροφάται εύκολα. 

 

-το έλαιο του Aloe Vera:  Πολλές φορές χρησιμοποιείται και μόνο του. Έχει 

διαπιστωθεί ότι βοηθά στην αναζωογόνηση του δέρματος, καθώς επίσης και στην 

αντιμετώπιση εγκαυμάτων από τον ήλιο. Ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα, ενώ 

παράλληλα ενυδατώνει το δέρμα και το προστατεύει χωρίς καμιά παρενέργεια, έχοντας το 

ίδιο περίπου pΗ με αυτό. 

 

 Κάθε ένα από τα παραπάνω έλαια-βάσεις, έχει και τις δικές του θεραπευτικές 

ιδιότητες. Συνδυασμός μέχρι και τρία αιθέρια έλαια σε βάση, κάνουν το μείγμα αυτό να 

ονομάζεται ολιστικό, ενώ το μείγμα με πάνω από τρία αιθέρια έλαια σε βάση, ονομάζεται 

συνεργατικό.  Τα έλαια ψυχρής σύνθλιψης επιτρέπουν μεγαλύτερη διείσδυση στο δέρμα. Η 

αναλογία ανάμιξης, είναι περίπου 10 σταγόνες καθαρού αιθέριου ελαίου, σε 25 ml βάσης 

λαδιού. 
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Πίνακας 1.1: Κύρια είδη αιθέριων ελαίων με ζήτηση στην ευρωπαϊκή αγορά 

Κοινή ονομασία Βοτανική 

ονομασία 

Μέρος 

φυτού 

Μέθοδος 

παραλαβής 

Άρωμα Κύριες χρήσεις Συνδυαστικά με 

Ευκάλυπτος Eucalyptus 

citriodora 

φύλλα Ατμοαπόσταξη Ισχυρό, φρέσκο, 

άρωμα τύπου 

σιτρονέλλας 

αντισηπτικό, 

μυκητοκτόνο 

σανδαλόξυλο, λεβάντα, μύρτυλο 

Λιβάνι Boswellia 

carteri 

ρητίνη Ατμοαπόσταξη Φρέσκο, 

τερπενοειδές, λεπτές 

νότες πράσινου 

λεμονιού 

αντιμικροβιακό αναπλαστικό, αγχολυτικό 

Λεβάντα Lavandula 

angustifolia  

κορυφή 

άνθους 

Ατμοαπόσταξη Distinct sweet floral 

herbaceous scent 

αντισηπτικό, 

αντιμικροβιακό, 

αναλγητικό, αντιικό, 

αντιρευματικό 

  

Πατσουλί Pogostemon 

cablin 

φύλλα Ατμοαπόσταξη Ισχυρό, γήινο, 

εξωτικό 

αγχολυτικό λεβάντα, περγαμόντο, λιβάνι 

Μέντα Piperita 

mentha 

φύλλα Ατμοαπόσταξη Αναζωογωνητικό, 

καθαρό 

κατά του 

πονοκεφάλου/ 

ημικρανίας 

δεντρολίβανο, ευκάλυπτο, μανταρίνι, 

περγαμόντο 

Τριαντάφυλλο Rosa 

damascena 

άνθος Ατμοαπόσταξη Ζεστό, πικάντικο,  

λουλουδάτο άρωμα 

ενυδάτωση και 

ανάπλαση δέρματος, 

πατσουλί, λεβάντα, λιβάνι 
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με υποτόνους μελιού αγχολυτικό 

Δεντρολίβανο Rosmarinus 

officinalis 

ολόκληρο Ατμοαπόσταξη Ισχυρό, ξυλώδες και 

ποώδες άρωμα 

αναλγητικό, 

διουριτικό,  

μέντα, μανταρίνι, λεβάντα, λιβάνι 

Μανταρίνι Citrus 

Reticulata 

φλοιός  Ψυχρή έκθλιψη Ελαφρύ, φρέσκο, 

φρουτώδες 

αγχολυτικό, κατά της 

ακμής 

δεντρολίβανο, λιβάνι 

Περγαμόντο Citrus bergamie φλοιός  Ψυχρή έκθλιψη Φρέσκο, ζωντανό με 

απαλό γλυκό άρωμα 

αγχολυτικό λεβάντα, πατσουλί 

Κέδρος του Άτλα Cedrus 

atlantica 

ξυλώδης 

κορμός 

Ατμοαπόσταξη Ξυλώδες, γλυκό, 

ισχυρό άρωμα 

βαλσαμικού 

στυπτικό, 

αντισυπτικό, τόνωση 

μαλλιών 

λεβάντα, δεντρολίβανο, λιβάνι, περγαμόντο 

Honey Myrtle Melaleuca 

teretifolia 

κλαδιά/ 

φύλλα 

Ατμοαπόσταξη Γλυκό, εσπεριδοειδές  αντιμικροβιακό, 

αποσμητική χρήση 
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1.1.3 Ο ρόλος των αιθέριων ελαίων και εκχυλισμάτων στη 

σύγχρονη βιομηχανική παραγωγή 
 

Λαμβάνοντας υπ όψιν τις ιδιότητες και τις θετικές επιδράσεις που προκύπτουν από   

τη χρήση τους, τα αιθέρια έλαια και τα εκχυλίσματα δε θα μπορούσαν να μείνουν 

ανεκμετάλλευτα και αναξιοποίητα από το βιομηχανικό τομέα. 

Οι φαρμακοβιομηχανίες έχουν χρησιμοποιήσει και εξακολουθούν να 

χρησιμοποιούν τα αιθέρια έλαια ορισμένων φυτών, για την παρασκευή φαρμάκων, τα 

οποία αποσκοπούν στην αντιμετώπιση παθήσεων. Ιδιαίτερα διαδεδομένη είναι η 

προσθήκη αιθέριων ελαίων στα συστατικά φαρμάκων που προορίζονται για ζώα. Μελέτες 

απέδειξαν ότι  τέτοιου είδους φάρμακα συντελούν όχι μόνο στην επιμήκυνση της ζωής των 

ζώων, αλλά και    στην αποφυγή θανατηφόρων παθήσεων (www.ecopharm.gr). 

Παράλληλα, συστηματική εκμετάλλευση των αιθέριων ελαίων και εκχυλισμάτων 

πραγματοποιείται από τις βιομηχανίες καλλυντικών. Η παραγωγή φυτικών καλλυντικών 

επηρέασε θετικά το καταναλωτικό κοινό, που έστρεψε το ενδιαφέρον του στη 

συγκεκριμένη κατηγορία προϊόντων, έναντι των συνθετικών. Κάτω από αυτές τις συνθήκες 

αναπτύχθηκε και η έννοια της αρωματοθεραπείας, στην οποία οι μοναδικές ιδιότητες των 

αιθέριων ελαίων στα καλλυντικά επιδρούν θετικά τόσο στην επιδερμίδα,  όσο και στο 

νευρικό σύστημα, γεγονός που ευνόησε τη διάδοση της σημασίας και του ρόλου τους. 

Οι βιομηχανίες τροφίμων χρησιμοποιούν τα αιθέρια έλαια όταν θέλουν να 

προσδώσουν στα εδέσματα και στις τροφές το χαρακτηριστικό άρωμα κάποιου φυτού.   Δεν 

είναι λίγες οι περιπτώσεις όπου η δύναμη της μυρωδιάς που  συναντάται  σε  ορισμένες 

έτοιμες τροφές δημιουργεί την εντύπωση ύπαρξης του αντίστοιχου φυτού στο προϊόν. 

Παράγονται, δηλαδή, τροφές που ενώ είναι προϊόντα της βιομηχανίας, ωστόσο τείνουν να 

προσεγγίσουν τις σπιτικές παραδοσιακές τροφές (Σκρουμπής, 1988). 

Συμπερασματικά, τα αιθέρια έλαια και τα εκχυλίσματα διαδραματίζουν 

καθοριστικό ρόλο όχι μόνο στα ίδια τα φυτά, αλλά και σε πολλούς τομείς της βιομηχανίας. 

Μέσα από εντατικές και συστηματικές μελέτες και έρευνες θα αποδειχθούν χρήσιμα και σε 

άλλους κλάδους, ενώ σύντομα τα θετικά αποτελέσματα της χρήσης τους θα τα 

καταστήσουν περιζήτητα. 

 

1.1.4 Αξιοποίηση και χρήσεις ΑΦΦΥ (προϊόντα, κατηγοριοποίηση 

κλάδων εκμετάλλευσης της αγοράς) 
 

http://www.ecopharm.gr/
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Για τα περισσότερα είδη αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών που εντοπίζονται 

στην Ελλάδα δεν έχει γίνει κάποια συστηματική μελέτη, ώστε να καθοριστούν επακριβώς οι 

δυνατότητές τους για συστηματική εκμετάλλευση. Συνεπώς, για μία μεγάλη γκάμα 

αρωματικών φυτών επικρατεί  άγνοια, όσον αφορά τις χρήσεις τους, τις οικονομικές, 

εμπορικές και παραγωγικές τους δυνατότητες, καθώς και την εφαρμογή των κατάλληλων 

καλλιεργητικών μεθόδων που απαιτεί το κάθε είδος φυτού. 

 

Εικόνα 1.1: Εκμετάλλευση αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών και προϊόντων τους 

στους διάφορους βιομηχανικούς κλάδους 

Ωστόσο, για ορισμένα φυτά που έχει αποδειχθεί η σημασία τους, αλλά και οι 

ωφέλειες της χρήσης τους σε διάφορους τομείς της βιομηχανίας, οπότε και γίνεται 

συστηματική εκμετάλλευση με άμεση αξιοποίηση των θετικών επιδράσεών τους. Σήμερα, 

βρίσκουν μεγάλη απήχηση στις φαρμακοβιομηχανίες, στις βιομηχανίες τροφίμων και 

καλλυντικών. Εκτιμάται ότι το 50% των φυτών που εμπορεύονται παγκοσμίως, 

χρησιμοποιείται στις βιομηχανίες τροφίμων, το 25% χρησιμοποιείται για την παραγωγή 

καλλυντικών, το 20% για θεραπευτικές χρήσεις στις φαρμακοβιομηχανίες και ένα 5% για 

άλλες  εφαρμογές, όπως η παραγωγή εντομοκτόνων (ITC) (Εικόνα 1.1).  

Συγκεκριμένα, 

 στη βιομηχανία τροφίμων: έχοντας ως κύρια πηγή τα ξηρά φύλλα (δρόγες) 

των αρωματικών φυτών, παρασκευάζονται ροφήματα, ενώ παράλληλα χρησιμοποιούνται 

και στην κονσερβοποιία για την παραγωγή κονσερβών με υγιεινές τροφές. Στο χώρο της 

ζαχαροπλαστικής και της μαγειρικής, άλλοτε φρεσκοκομμένα και άλλοτε ξερά ή 

50%

25%

20%

5%

Βιομηχανία τροφίμων

Κοσμετολογία

Φαρμακοβιομηχανία

Άλλες χρήσεις
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αλεσμένα, τα αρωματικά φυτά προσδίδουν ξεχωριστό άρωμα στα φαγητά, αφού στα ξηρά 

φύλλα το άρωμα είναι περισσότερο συμπυκνωμένο απ’ ότι στα φρέσκα. Τα κυριότερα 

αρωματικά φυτά,  η  δρόγη των οποίων χρησιμοποιείται στη βιομηχανία τροφίμων, είναι: ο 

μαϊντανός, ο βασιλικός, η μαντζουράνα, το κρεμμύδι, η ρίγανη, το σκόρδο, το φασκόμηλο 

κ.ά. (Σκρουμπής 1988, Σαρλής 1994). 

 

 στις φαρμακοβιομηχανίες: το ενδιαφέρον για τα αρωματικά φυτά 

παραμένει αμείωτο. Ιδιαίτερα στις βιομηχανικές περιοχές όπου ο ανταγωνισμός μεταξύ 

φυτικών και συνθετικών προϊόντων είναι έντονος, εν τούτοις η διαπίστωση των 

πλεονεκτημάτων που πηγάζουν από τη χρήση τους, ανοίγει το δρόμο για μία πιο 

συστηματική εκμετάλλευση. Ειδικότερα, στον τομέα της φαρμακευτικής, τα αρωματικά 

φυτά, των οποίων οι θετικές επιδράσεις είναι αναμφισβήτητες όχι μόνο για τον άνθρωπο 

αλλά ακόμη και για τα ζώα, βρίσκονται σε πλεονεκτικότερη θέση και είναι ζήτημα  σωστής 

ενημέρωσης και καθοδήγησης η αντικατάσταση της χρήσης συνθετικών υλικών  σε 

ορισμένα προϊόντα (Papageorgiou and Kaldis, 1995). Στις φαρμακοβιομηχανίες τα 

αρωματικά φυτά αξιοποιούνται χάρη στα  αιθέρια  έλαια που περιέχουν. Από την 

αρχαιότητα ακόμη χρησιμοποιούνται για την παρασκευή καλλυντικών, ενώ σήμερα 

βρίσκουν εφαρμογές στη σαπωνοποιία και συμβάλλουν στην παρασκευή φυτικών 

προϊόντων και φαρμάκων με ξεχωριστές ιδιότητες. Τα αιθέρια έλαια χρησιμοποιούνται είτε 

αυτούσια είτε σε μίγματα, που προκύπτουν από την ανάμειξη φυσικών αιθέριων ελαίων 

μεταξύ τους ή με διαλύτες και συνθετικά έλαια και παραλαμβάνονται με απόσταξη 

(Πιερρακέας 1971, Σκρουμπής 1988), ενώ τα εκχυλίσματα με τη διαδικασία της εχύλισης. 

 στις βιομηχανίες καλλυντικών (κοσμετολογία): δεν χρησιμοποιούνται καθ’ 

αυτού τα αρωματικά φυτά, αλλά τα αιθέρια έλαιά και τα εκχυλίσματά τους. Σήμερα, το 25% 

των φυτών, που εμπορεύονται, προορίζονται για τις βιομηχανίες καλλυντικών. Σύμφωνα με 

μελέτες που αφορούν τις κυριότερες ιδιότητες και χρήσεις των αρωματικών φυτών, 

αναζητούνται συνεχώς νέοι τρόποι μεταφοράς αυτών των ιδιοτήτων σε προϊόντα, που 

λειτουργούν υπέρ της υγείας και της ομορφιάς. Σ’ αυτό ακριβώς το στοιχείο στηρίχθηκαν οι 

βιομηχανίες  καλλυντικών,  ενσωματώνοντας τις θετικές επιδράσεις των αρωματικών 

φυτών στα προϊόντα τους. Το αποτέλεσμα είναι η παραγωγή καλλυντικών υψηλών 

προδιαγραφών και υψηλής ποιότητας. 

 Αναμφίβολα, σημαντική δυνατότητα αξιοποίησης υπάρχει στη λήψη ορισμένων 

φυτικών χρωστικών ουσιών (φλαβονοειδή, καροτενοειδή, χλωροφύλλες κ.λπ.) που 
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λαμβάνονται από τα αρωματικά φυτά και έχουν ως κυριότερη χρήση τους, εκείνη που 

αφορά τη βαφή διαφόρων τροφίμων σε αντικατάσταση των συνθετικών χρωστικών που 

χρησιμοποιούνται σήμερα σε μεγάλο βαθμό (Αναπτυξιακή Εταιρεία Δυτικής Μακεδονίας 

(ΑΝ.ΚΟ.), 2000). 

 

Η κατηγοριοποίηση των συστατικών από ΑΦΦΥ που προορίζονται για προϊόντα 

υγείας, μπορεί επίσης να γίνει με βάση:  

- την τελική εφαρμογή τους στην αγορά (φυσικά φαρμακευτικά προϊόντα έναντι 

συμπληρωμάτων διατροφής) ή 

- τον τύπο/ προέλευση των ειδών (τροπικά, υποτροπικά ή εύκρατης ζώνης). 

 

Στις χώρες της ΕΕ η πιο σημαντική διαφοροποίηση στα φυσικά/φυτικά συστατικά 

που προορίζονται για προϊόντα υγείας, βασίζεται στη νομοθεσία που εφαρμόζει η Γενική 

Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Η νομοθεσία αυτή αποτελείται από τα 

συστατικά από ΑΦΦΥ για προϊόντα υγείας μπορούν επίσης να κατηγοριοποιηθούν: 

α) τη βιομηχανία της δημόσιας υγείας, που δίνει έμφαση στα φυτικά φαρμακευτικά 

προϊόντα (https://ec.europa.eu/health/human-use/herbal-medicines_en) και 

β) παραγωγούς που εστιάζουν στην υγεία, εντός της βιομηχανίας τροφίμων, με 

έμφαση στη βιομηχανία των συμπληρωμάτων διατροφής 

(https://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/supplements/). 

Τα παραγόμενα συστατικά μπορούν να προσφερθούν ως πρώτες ύλες, εκχυλίσματα 

και ενεργά συστατικά που χρησιμοποιούνται και αυτά ως πρώτες ύλες. Και οι δύο 

βιομηχανικοί τομείς κάνουν χρήση των πρώτων αυτών υλών και εκχυλισμάτων βάσει των 

διεθνών, περιφερειακών ή εθνικών προτύπων και μονογραφιών. Τα φυσικά συστατικά ως 

δραστικές ουσίες χρησιμοποιούνται από τη βιομηχανία της υγείας, καθώς και για την 

παραγωγή δραστικών φαρμακευτικών συστατικών (APIs). 

 

https://ec.europa.eu/health/home_en
http://ec.europa.eu/health/human-use/herbal-medicines_en
http://ec.europa.eu/health/human-use/herbal-medicines_en
https://ec.europa.eu/health/human-use/herbal-medicines_en
https://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/supplements/)
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Εικόνα 1.2: Τμηματοποίηση αγοράς για τα αρωματικά & φαρμακευτικά φυτά 

Αγορά 
νωπών 

και 
φρέσκων 

• Ζαχαροπλαστική

• Μαγειρική

• Τρόφιμα

Αγορά 
αποξηραμ

ένων

• Βιομηχανία τροφίμων 

• Ποτοποιία

• Γεωργική 
φαρμακολογία

Αιθέρια 
Έλαια και 
εκχυλίσμ

ατα

• Φαρμακοβιομηχανία

• Κοσμετολογία

• Βιομηχανία τροφίμων

• Γεωργική 
φαρμακολογία
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Πίνακας 1.2: Βασικά χαρακτηριστικά της Βιομηχανίας φυτικών φαρμακευτικών προϊόντων & συμπληρωμάτων διατροφής 

  Βιομηχανία φυτικών φαρμακευτικών προϊόντων Βιομηχανία  

συμπληρωμάτων 

διατροφής 

Μέγεθος αγοράς και δυναμική Μικρή η υπάρχουσα αγορά με οριακή ανάπτυξη, λόγω περιορισμένων 

ενδείξεων 

Μεσαίου μεγέθους αγορά με 

υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης  λόγω 

νέων ενδείξεων  (π.χ. για το στρες 

και το άγχος) 

Ανταγωνισμός και περιθώρια 

κέρδους  

Τακτικές δυσκολίες εφοδιασμού. Άκρως ανταγωνιστική αγορά 

Ανταγωνιστική αγορά Χαμηλή περιθώρια (στην 

περίπτωση των καθιερωμένων 

ειδών) 

Μέτρια  περιθώρια κέρδους Συγκριτικά εύκολο για τους νέους 

παίκτες να εισέλθουν στην αγορά 

Δύσκολο για τους νέους παραγωγούς να εισέλθουν στην αγορά   

Φορείς/παίκτες της αγοράς και 

απαιτήσεις σε όγκο παραγωγής 

Μικρός αλλά αυξανόμενος όγκος, λιγότερο φανεροί οι παίκτες Ουσιαστική και σημαντική η αύξηση 

του όγκου, φανεροί οι παίκτες 

Πρώτη ύλη Οι πρώτες ύλες προέρχονται  σε μεγάλο βαθμό από άγρια συλλογή Πρώτες ύλες κυρίως 

καλλιεργούμενες και συχνά  καλά 

τεκμηριωμένες  καθώς 

χρησιμοποιούνται επίσης στις 

βιομηχανίες της δημόσιας υγείας.  

Αυξανόμενη σημασία της 
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πιστοποίησης  προϊόντων 

βιολογικής γεωργίας – ΒΙΟ  και 

δίκαιου εμπορίου – fair trade  (σε 

συγκεκριμένες αγορές) 

Πηγές τροφοδοσίας Οι έμποροι είναι το κύριο κανάλι της αγοράς Οι έμποροι, οι μεταποιητές και οι 

βιομηχανίες  είναι τα κύρια κανάλια 

της αγοράς 

Αξία της αλυσίδας   Υψηλό επίπεδο καθετοποίησης (vertical integration) της αλυσίδας Υψηλό επίπεδο καθετοποίησης 

(vertical integration) της αλυσίδας 

Εμπορικές συναλλαγές Οι εμπορικές σχέσεις πρόσφορες για συνεργασία. Για τα καθιερωμένα  είδη, οι 

εμπορικές σχέσεις  έχουν 

επικεντρωθεί στη μεγιστοποίηση 

της ασφάλειας εφοδιασμού και τη 

μείωση του αντίστοιχου κόστους. 

Για καινοτόμα συστατικά υπάρχει 

ανάγκη και περιθώρια  για 

συνεργασία. 

Ποιοτικός έλεγχος   Αυξανόμενα τα επίπεδα της τυποποίησης Αυξανόμενα τα επίπεδα της 

τυποποίησης 

Πηγή:medcolture.gr 
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Βιομηχανία φυτικών φαρμακευτικών προϊόντων: Η βιομηχανία φυτικών 

φαρμακευτικών προϊόντων διαφοροποιείται ως προς τα κανάλια προέλευσης των 

διαφορετικών φυτικών φαρμακευτικών που διακινούνται στην Ευρωπαϊκή αγορά, άλλα και 

σε ότι αφορά την δομή και την φύση των επιχειρήσεων που συμμετέχουν. Τα μεγέθη και η 

εστίαση των σχετικών επιχειρήσεων ποικίλλουν. Ορισμένες εταιρείες απαιτούν 

τυποποιημένα και αποδεδειγμένης δράσης συστατικά, ενώ άλλες δίνουν μικρή σημασία 

στην αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα του προϊόντος και μερικές φορές λίγη έμφαση 

στην ποιότητα. Τέλος, κάποιοι ενσωματώνουν περιβαλλοντικές και κοινωνικές ανησυχίες 

των καταναλωτών στις επιχειρηματικές τους πρακτικές.  

Βιομηχανία συμπληρωμάτων διατροφής: Οι κανόνες της ΕΕ για τα αρωματικά,  τα 

φαρμακευτικά φυτά και τα βότανα είναι οι εξής: Τα φυτικά εκχυλίσματα και τα ολόκληρα 

βότανα χρησιμοποιούνται ως συστατικά σε συμπληρώματα διατροφής καθώς και σε 

παραδοσιακά φυτικά φάρμακα. Στην Ευρωπαϊκή αγορά συνυπάρχουν δύο νομικά 

καθεστώτα: 

 ως παραδοσιακά φυτικά φαρμακευτικά προϊόντα 

 ως τρόφιμα / συμπληρώματα διατροφής. 

Η αιτιολόγηση της υπάρχουσας κατάστασης έγκειται στη μακρά παράδοση χρήσης 

(ToU) τους για τις επιπτώσεις που σχετίζονται με την υγεία. Η διάκριση μεταξύ της 

κατάταξης ως συμπληρώματος διατροφής ή φαρμάκου εξαρτάται από τις ειδικές συνθήκες 

χρήσης κάθε προϊόντος και από το αποτέλεσμα (θεραπευτικό ή φυσιολογικό) που πρέπει 

να παραδοθεί. Κατά τον τρόπο αυτό λαμβάνονται υπ όψιν πολλοί παράγοντες στην 

ταξινόμηση ενός προϊόντος (π.χ. προοριζόμενη χρήση, επισήμανση, παρασκευάσματα και 

δοσολογίες) (Πίνακας 1.2). 
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1.2 Η κατάσταση σε διεθνές επίπεδο 
 

1.2.1 Παγκόσμια αγορά 
 

Η έρευνα που επικεντρώνεται στο σχεδιασμό διαδικασιών που βασίζονται στην 

εφαρμογή φυσικών προϊόντων, έχει προσελκύσει τεράστια προσοχή κατά την τελευταία 

δεκαετία. Οι καταναλωτές φαίνεται ότι έχουν στραφεί, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, 

στις υγιεινές τροφές, σε θεραπείες με φάρμακα που βασίζονται σε φυσικής προέλευσης 

ουσίες και σε καλλυντικά που χρησιμοποιούν ως βάση τους στοιχεία που περιέχονται σε 

βότανα και φυτά. Κατά συνέπεια, για τον κλάδο των αρωματικών και φαρμακευτικών 

φυτών έχει επέλθει η περίοδος της «βοτανικής αναγέννησης». Πάνω από 6,3 

δισεκατομμύρια άνθρωποι (88% του παγκόσμιου πληθυσμού σύμφωνα με τις εκτιμήσεις 

του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας,  WHO) στρέφονται σε φυτικά και άλλα φυσικά 

φάρμακα για την υγειονομική τους περίθαλψη (5th World Congress on MAPs FOR Human 

and Animal Welfare, International Council for Medicinal and Aromatic Plants ICMAP) . Ήδη 

από τη δεκαετία του ’70 στις αναπτυγμένες χώρες παρατηρείται ένα αυξημένο ενδιαφέρον 

για έρευνα, παραγωγή και κατανάλωση Α/Φ φυτών. Οι εφαρμογές αφορούν επιχειρήσεις 

τροφίμων, καλλυντικών και φαρμάκων. Σε χώρες όπως η Γερμανία η κατανάλωση 

«φυσικών» φαρμάκων έχει αυξηθεί κατά 25% εις βάρος των συμβατικών φαρμάκων. Τα 

αρωματικά και φαρμακευτικά  φυτά διακινούνται, κατά σειρά αυξανόμενης χρήσης, σε 

φαρμακευτικές και παραφαρμακευτικές επιχειρήσεις, σε επιχειρήσεις τροφίμων και, τέλος, 

σε επιχειρήσεις καλλυντικών. 

Η συλλογή στοιχείων που αφορούν την κίνηση του διεθνούς εμπορίου των ΑΦΦΥ 

περιλαμβάνει ιδιαίτερα σημαντικές προκλήσεις. Η κύρια αιτία είναι ότι πολλά προϊόντα 

βρίσκονται διασκορπισμένα σε πλήθος κατηγοριών και υποκατηγοριών. Έτσι είναι δυνατό 

φυτά που χρησιμοποιούνται από τους καταναλωτές ή από τη βιομηχανία ως φαρμακευτικά 

ή αρωματικά να βρίσκονται ταξινομημένα πχ. στα φρούτα και τα λαχανικά και έτσι να μην 

είναι δυνατή η λεπτομερής καταγραφή τους. Σύμφωνα με τους επίσημους στατιστικούς 

φορείς, στην συντριπτική τους πλειοψηφία τα φαρμακευτικά και αρωματικά φυτά 

βρίσκονται κατά κύριο λόγο στην υπο-ομάδα ταξινόμησης 121190 που περιέχει 

ακατέργαστες φυτικές ύλες και συγκεκριμένα «φυτά ή μέρη φυτών (περιλαμβάνοντας 

σπόρους και φρούτα) οποιασδήποτε ποικιλίας που χρησιμοποιούνται στην αρωματοποιία, 

φαρμακευτική ή για εντομοκτόνα ή μυκητοκτόνα δράση, φρέσκα ή ξηρά, κομμένα ή όχι, 

αποφλοιωμένα ή όχι» (121190. Plants & parts of plants, incl. seeds & fruits, of a kind used 

http://www.icmap.org/
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primarily in perfumery/pharmacy/for insecticidal/fungicidal/sim. purps., n.e.s. in Ch.12, 

fresh/dried, whether or not cut/crushed/powdered). 

Το 2017, ο συνολικός όγκος των εξαγωγών για τα αρωματικά και φαρμακευτικά 

φυτά ξεπέρασε τα 2,44 δισ. δολάρια (σύμφωνα με τις στατιστικές εξωτερικού εμπορίου 109 

χωρών), με κορυφαίους εξαγωγείς την Κίνα, την Ινδία αλλά και τη Γερμανία (Πίνακας 2.1). 

Οι τρείς αυτές χώρες κατέχουν μαζί πάνω από το 50% των παγκόσμιων εξαγωγών.  

Παρόμοια, ο συνολικός όγκος που αφορούσε τις  εισαγωγές αρωματικών και 

φαρμακευτικών φυτών  ξεπέρασε τα 2,36 δισ. δολάρια (σύμφωνα με τις στατιστικές 

εξωτερικού εμπορίου 121 χωρών), με κύριους εισαγωγείς τις ΗΠΑ, τη Γερμανία και την  

Ιαπωνία (Πινάκας 2.1).  

 

Πίνακας 2.1:  Κύριοι εξαγωγείς  και  εισαγωγείς φαρμακευτικών και αρωματικών φυτών 
παγκοσμίως (2017) 

κορυφαίοι 

εξαγωγείς 

εκατ. 

€ 

ποσοστό 

παγκόσμιων 

εξαγωγών 

 κορυφαίοι 

εισαγωγείς 

εκατ. 

€ 

ποσοστό 

παγκόσμιων 

εισαγωγών 

Κίνα  727 33,0%  Η.Π.Α. 325 15,6% 

Ινδία  256 11,9%  Γερμανία 246 11,8% 

Γερμανία 152 7,09%  Ιαπωνία 186 8,98% 

Η.Π.Α. 101 4,72%  Χονγκ-

Κονγκ 

86 4,17% 

Αίγυπτος 100 4,67%  Γαλλία 84 4,07% 

Ισπανία 76 3,52%  Κορέα  83 4,03% 

Χονγκ-

Κονγκ 

69 3,23%  Ισπανία 80 3,87% 

Μεξικό  63 2,97%  Σιγκαπούρη 79 3,85% 

Πολωνία  54 2,52%  Ιταλία 68 3,30% 

Σιγκαπούρη 51 2,39%  Καναδάς 67 3,22% 

 

Αντίστοιχα στοιχεία για τα αιθέρια έλαια δείχνουν ότι οι ετήσιες εξαγωγές 

ξεπερνούν τα 5,19 δις δολάρια (σύμφωνα με τις στατιστικές εξωτερικού εμπορίου 103 

χωρών) με κορυφαίους εξαγωγείς την Ινδία, τις Η.Π.Α. και τη Γαλλία (Πίνακας 2.2). Το 
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προηγούμενο έτος ήταν 4,21 δισ. δολάρια (σύμφωνα με τις εμπορικές στατιστικές των 121 

χωρών).  

Η εμπορική αξία των εισαγωγών που αφορούν αιθέρια έλαια παγκοσμίως 

ξεπερνούν τα 5,08 δις  δολάρια (σύμφωνα με τις στατιστικές εξωτερικού εμπορίου 122 

χωρών), με κορυφαίους εισαγωγείς τις ΗΠΑ που κατέχουν το ¼  (Εικόνα 2.1) των 

παγκόσμιων εισαγωγών και ακολουθούν η Γαλλία και τη Γερμανία (Πινάκας 2.2). Εύκολα 

παρατηρεί κανείς ότι το εμπόριο αιθέριων ελαίων παρουσιάζεται περισσότερο 

προσοδοφόρο αφού η εμπορική αξία τους, τόσο για τις εισαγωγές όσο και για τις εξαγωγές, 

είναι παραπάνω από διπλάσια σε κάθε περίπτωση. 

Πίνακας 2.2: Κύριοι εξαγωγείς  και  εισαγωγείς αιθέριων ελαίων παγκοσμίως (2017) 

κορυφαίοι 

εξαγωγείς 

εκατ. 

€ 

ποσοστό 

παγκόσμιων 

εξαγωγών 

 κορυφαίοι 

εισαγωγείς 

εκατ. 

€ 

ποσοστό 

παγκόσμιων 

εισαγωγών 

Ινδία  689 15,10%  Η.Π.Α. 1107 24,0% 

Η.Π.Α. 640 14,00%  Γαλλία 388 8,68% 

Γαλλία 414 9,06%  Γερμανία 367 8,21% 

Βραζιλία 379 8,29%  Ηνωμένο 

Βασίλειο 

293 6,58% 

Κίνα 310 6,80%  Ινδία 239 5,34% 

Ηνωμένο 

Βασίλειο 

243 5,33%  Κίνα 179 4,01% 

Γερμανία 192 4,21%  Ιαπωνία 158 3,53% 

Αργεντινή  178 3,92%  Καναδάς 149 3,35% 

Ισπανία 141 3,11%  Σιγκαπούρη 148 3,33% 

Ιταλία 141 3,11%  Ελβετία 139 3,11% 
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Εικόνα 2.1: Κύριοι εισαγωγείς αιθέριων ελαίων παγκοσμίως (2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: United Nations International 
Trade Statistics Database, Department of Economic and Social Affairs/Statistics Division 

 

Οι προμήθειες στις αγορές αιθέριων ελαίων μπορεί να είναι εξαιρετικά ασταθείς 

τόσο τις τιμές όσο και τους όγκους. Το επίπεδο των τιμών των αιθέριων ελαίων επηρεάζεται 

από: 

 Ποιοτικούς παράγοντες: Καθορίζεται από τη χώρα προέλευσης, το κλίμα, 

την καλλιέργεια, τη συγκέντρωση των συστατικών και της μεθόδου παραλαβής . Οι 

ποσότητες που παράγονται έχουν ένα τεράστια επίδραση στις τιμές των αιθέριων ελαίων. 

 Οικονομικούς παράγοντες: Με βάση την προσφορά και τη ζήτηση. Η 

παροχή εξαρτάται από το μέγεθος της τρέχουσας συγκομιδής, τη μεταφορά από τις 

προηγούμενες σοδειές, τα αποθέματα που διατηρούνται από επιχειρήσεις, εμπόρους και 

τελικούς χρήστες, καθώς και την ύπαρξη των συνθετικών υποκατάστατων. Επίσης, η ζήτηση 

για πολλά αιθέρια έλαια είναι σταθερή (ανελαστική) και οι κακές καλλιέργειες, λόγω των 

δυσμενών καιρικών ή περιβαλλοντικών καταστροφών, μπορούν να οδηγήσουν σε 

σημαντικές αιχμές τιμών. ενώ η υπερβολική προσφορά μπορεί να μειώσει τις τιμές σε μη 

οικονομικά επίπεδα για τους παραγωγούς. 
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Επιπλέον, η οργανική ή Fair Trade πιστοποίηση και (για ορισμένα προϊόντα) άγρια 

συλλογή / καλλιέργεια μπορεί να έχει επίδραση στην τιμή, καθώς βιολογικά πιστοποιημένα 

φυτά ή και άγρια να πωλούνται σε υψηλότερες τιμές.  

Η ποιότητα του προϊόντος, η οποία βασίζεται στα δραστικά συστατικά του φυτού 

δεν μεταφράζεται πάντοτε και στην τιμή του φυτού. Τα προϊόντα αποκτούν σημαντική 

προστιθέμενη αξία κατά τα διάφορα στάδια μεταποίησης, έτσι το αιθέριο έλαιο ενός φυτού 

μπορεί να πουληθεί σε πολύ καλύτερες τιμές, ενώ το περαιτέρω μεταποιημένο προϊόν 

όπως το λυοφιλοποιημένο αποκτά ακόμα μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία. 

Οι ενδείξεις των τιμών για μια σειρά από αιθέρια έλαια δίνονται στον Πίνακα 2.3. 

 

Πίνακας 2.3: Ενδεικτικές τιμές χονδρικής για επιλεγμένα έλαια 

Product Origin/Grade Prices per KG (€) 

Basil Comores 109,80 

Egypt 72-131 

Vietnam 79,06 

India 13,18 

Lavender Bulgaria 65,88 

French 219,61 

English 175,69 

Russia 83,45 

Lavendin French Grosso 30,75 

Spike Lavender Spain 114,20 

Mints India piperita 

menthofuran 8% 

30,75 

India, mentha arvensis 

crude, 

13,18 

L-menthol 72% 16,69 

Menthol Indian, bold crystals 16,69 

Indian, medium crystals 15,81 
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China 15,81 

Menthol flakes India; natural L-menthol 14,93 

98.5%  

Menthol flakes, 

melted 

India; TMC 97% 14,05 

Peppermint China 13,18 

Menthone 80/20 Indian 13,18 

Menthone 90/10 Indian 14,05 

Chamomile 

(German) 

German blue 588,55 

Morocco (wild) 395,29 

Egypt (blue) 1054,12 

Chamomile (Roman) UK 966,27 

Sage Croatia 114,20 

Rosemary Portugal/Spain/ 

Tunisia 

48,31 

Spain 59,73 

France 68,52 

Marjoram Spain (wild) 184,47 

Thyme Spain 58,85 

Πηγή: ΜSN Essential Oils and Oleoresins, October 2016 

 

*Οι τιμές θα πρέπει να θεωρούνται μόνο ενδεικτικές και να αντικατοπτρίζουν την τιμή ενός 

προϊόντος του συγκεκριμένη ποιότητα ή ποιότητα από την καθορισμένη προέλευση. 

Μεγάλη προσοχή θα πρέπει να δοθεί όταν συγκρίνονται οι τιμές των φαρμακευτικών 

βοτάνων διαφορετικής προέλευσης, ποιότητας και  ποσότητας. 

Εξέλιξη της ευρωπαϊκής αγοράς για συγκεκριμένα αιθέρια έλαια-στόχους:  

Οι βραχυπρόθεσμες ευκαιρίες στην αγορά ειδικών αιθέριων ελαίων εξαρτώνται σε 

μεγάλο βαθμό από το μέγεθος της τελευταίας καλλιέργειας που χρησιμοποιείται ως πρώτη 

ύλη για το αντίστοιχο αιθέριο έλαιο. Για παράδειγμα, οι αποτυχίες των καλλιεργειών σε 
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μεγάλες χώρες προέλευσης μπορούν να αλλάξουν ξαφνικά την κατάσταση της παγκόσμιας 

αγοράς.  

 Έλαια εσπεριδοειδών 

Σύμφωνα με μια μεγάλη ευρωπαϊκή έμπορο αιθέριων ελαίων, το αιθέριο 

έλαιοπορτοκαλιού αναμένεται να είναι ένα από τα αιθέρια έλαια με το υψηλότερο 

δυναμικό ανάπτυξης στην παγκόσμια αγορά. Προβλέπεται αύξηση 9,7% ετησίως μεταξύ 

2017 και 2022. Τα τελευταία χρόνια, οι καλλιέργειες εσπεριδοειδών στις μεγάλες χώρες 

παραγωγής ήταν μικρές. Ως αποτέλεσμα, η παγκόσμια διαθεσιμότητα των εσπεριδοειδών 

μειώθηκε. Η citrus greening disease, μια ασθένεια των δένδρων που έχει εξαπλωθεί σε 

πολλές μεγάλες περιοχές παραγωγής, συμπεριλαμβανομένης της Λατινικής Αμερικής και 

της Φλόριντα, είναι ένας από τους παράγοντες που προκάλεσαν τις μικρότερες συγκομιδές. 

Η ζημία στις φυτείες εσπεριδοειδών στη Φλόριντα από τον τυφώνα Irma ήταν ένας άλλος 

παράγοντας που συντέλεσε στην υψηλή ζήτηση. Κατά τα προσεχή έτη, οι καλλιέργειες 

εσπεριδοειδών - συμπεριλαμβανομένων εκείνων της Βραζιλίας - αναμένεται να είναι 

μικρότερες από ό, τι τα προηγούμενα έτη. Αυτή η κατάσταση προκαλεί σπανιότητα στην 

παγκόσμια αγορά και μπορεί να διατηρήσει χαμηλή τη διαθεσιμότητα για αρκετά χρόνια. 

Τα αποθέματα ελαίου γκρέιπφρουτ, πορτοκαλιού και άλλων εσπεριδοειδών, όπως το D-

λιμονένιο και το συμπύκνωμα χυμού, είναι μικρά σε παγκόσμιο επίπεδο. 

 Ελαιο λεβάντας 

Τα τελευταία χρόνια, οι εξαγωγείς αιθέριου ελαίου λεβάντας επωφελήθηκαν από 

προβλήματα παραγωγής στη Γαλλία. Μετά τη Βουλγαρία (200 Mt το 2016), η Γαλλία είναι η 

κύρια πηγή ελαίου (80 Mt το 2017). Τα τελευταία χρόνια, η Γαλλία υπέφερε από ασθένειες 

των φυτών που μείωσαν την άνθηση των λουλουδιών. Το ζήτημα αυτό προκάλεσε έλλειψη 

στην αγορά. Οι τελευταίες δύο καλλιέργειες ήταν πολύ καλύτερες. Επιπλέον, οι αγοραστές 

μπορούν συχνά να στραφούν σε άλλες πηγές όπως η Βουλγαρία, η Ουκρανία και η 

Αυστραλία, οι οποίες δεν επηρεάζονται από τις εκτεταμένες ασθένειες των φυτών. 

Επιπλέον, η λεβάντα μπορεί να αναπτυχθεί σε πολλά μέρη του κόσμου όπου τα κλίματα 

είναι κρύα ή σε περιοχές υψομέτρου. 

 Έλαιο τριαντάφυλλου 

Η αυξανόμενη ζήτηση και το αυξανόμενο κόστος εργασίας στις χώρες προέλευσης 

έχουν προκαλέσει τα ιστορικά ύψη των τιμών κατά τα τελευταία χρόνια. Δεν υπάρχουν 

σημάδια μείωσης των τιμών προς το παρόν. 
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 Έλαιο δεντρολίβανου 

Μετά από δύο μικρές συγκομιδές στην Τυνησία και το Μαρόκο το 2015 και το 2016, 

η παραγωγή βελτιώθηκε το 2017. Οι συγκομιδές πραγματοποιούνται γύρω στο Μάρτιο. 

Παρά την πιο σταθερή παραγωγή το 2017, οι πολιτικές αναταραχές στη βόρεια Αφρική 

εξακολουθούν να απειλούν την παραγωγή του αιθέριου ελαίου δεντρολίβανου. Όπως 

εκτιμάται ότι το 70% της παγκόσμιας παραγωγής λαμβάνει χώρα στην Τυνησία και το 

Μαρόκο, οι εξελίξεις στην περιοχή αυτή επηρεάζουν ολόκληρη την παγκόσμια αγορά. Εάν ο 

παραγωγός έχει τη δυνατότητα να προσφέρει πιο σταθερές προμήθειες ελαίων από τους 

προμηθευτές της Βορείου Αφρικής, τότε όλο το προϊόν του θα απορροφηθεί αμέσως στην 

ευρωπαϊκή αγορά. Το ενδιαφέρον συγκεντρώνεται περισσότερο σε περισσότερο αξιόπιστες 

χώρες προέλευσης για τα αιθέρια έλαια που προέρχονται από τη Βόρεια Αφρική. 

 Έλαιο σκόρδου 

Η παγκόσμια αγορά αντιμετωπίζει μεγάλες ελλείψεις. Η παραγωγή παραμένει πίσω 

από τη συνεχή αύξηση της ζήτησης. Διάφοροι παράγοντες, όπως η ρύπανση, εμποδίζουν 

την αύξηση της παραγωγής. 

Ο  κυκλικός χαρακτήρας των αγορών αιθέριων ελαίων προτείνεται για τις εξαγωγές 

αιθέριων ελαίων στην Ευρώπη. Μετά από ένα χρόνο με χαμηλή προσφορά και υψηλή 

ζήτηση, αναμένονται πολλοί νεοεισερχόμενοι. Αυτή η τάση θα προκαλέσει υπερπροσφορά 

και χαμηλότερες τιμές.  
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Εικόνα 2.2: Κορυφαίοι ευρωπαίοι εισαγωγείς αιθέριων ελαίων, για το 2016, σε μερίδιο 
συνολικού όγκου (Source: Eurostat, 2017) 

 

Η εικόνα 2.2 δίνει μια γενική εικόνα των σημαντικότερων εισαγωγέων διαφόρων αιθέριων 

ελαίων τα οποία προορίζονται για την κοσμετολογία και ειδικότερα για την αρωματοποιία, 

το 2016. Από αυτούς τους εισαγωγείς: 

 

Η Γερμανία είναι σημαντικός και σταθερός εισαγωγέας αιθέριων ελαίων 

πορτοκαλιού, μέντας και  δυόσμου. Αυτά τα έλαια χρησιμοποιούνται συνήθως στη 

βιομηχανία τροφίμων. Όπως και στην υπόλοιπη Ευρώπη, οι εισαγωγές πορτοκαλί ελαίου 

της Γερμανίας αυξήθηκαν σημαντικά (16% ετησίως) λόγω της αύξησης των τιμών του 

ελαίου πορτοκαλιού. 

Η Γαλλία είναι σημαντικός εισαγωγέας ελαίων που δεν κατονομάζονται αλλού, 

κυρίως για έλαια υψηλότερης αξίας. Το 2016, η Γαλλία αντιπροσώπευε το 25% των 

συνολικών ευρωπαϊκών εισαγωγών σε όγκο και το 37% των εισαγωγών σε αξία. Αυτή η 

ομάδα προϊόντων περιλαμβάνει πολλά ειδικά έλαια που χρησιμοποιούνται στην 
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κοσμετολογία. Η γαλλική αγορά λειτουργεί ως κόμβος για τη βιομηχανία σε ολόκληρη την 

Ευρώπη. 

Η Ιρλανδία είναι ο κύριος εισαγωγέας λεμονιών. Μετά από έντονη μείωση των 

εισαγωγών λεμονιών της Ιρλανδίας το 2014, ο όγκος των εισαγωγών σχεδόν επέστρεψε στα 

επίπεδα του 2012. Οι αναπτυσσόμενες χώρες είναι σημαντικοί προμηθευτές στην Ιρλανδία, 

και αποτελούν το 88% των προμηθειών της χώρας. 

Το Ηνωμένο Βασίλειο διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στις εισαγωγές ελαίων 

εσπεριδοειδών και μέντας. Οι μισές από αυτές τις εισαγωγές προέρχονται από 

αναπτυσσόμενες χώρες. 

Η Ολλανδία είναι πρωτοπόρος εισαγωγέας ελαίων πορτοκαλιών και άλλων 

εσπεριδοειδών. Και για τις δύο ομάδες προϊόντων, οι Κάτω Χώρες προσφέρουν ευκαιρίες 

στις αναπτυσσόμενες χώρες, καθώς οι χώρες αυτές αντιπροσωπεύουν πάνω από το 70% 

των ολλανδικών εισαγωγών. 

 

. 

Πίνακας 2.4: Μεγαλύτεροι εξαγωγείς αιθέριων ελαίων στην Ευρώπη και το κύριο προϊόν 
που προμηθεύουν στην αγορά 

Προμηθευτής τύπος προμηθευτή  Κύριο προϊόν 

Ολλανδία 
Επαναεξαγωγέας  
(re-exporter) Orange 

Γερμανία 
Επαναεξαγωγέας  
 

Orange 
  

Oleoresins 

Γαλλία 

Παραγωγός/ 
  Essential oils n.e.s. 

  
  

Επαναεξαγωγέας  
 

Ιταλία 
  
  

Παραγωγός/ 
  

Lemon 
  

Επαναεξαγωγέας  
 Other citrus oils 

Βραζιλία Παραγωγός Orange 

ΗΠΑ 

Παραγωγός 
  
  

Peppermint oil 
  

Mint oils n.e.s. 

Ινδία 

Παραγωγός 

  

Peppermint oil 
  

Mint oils n.e.s. 

Κίνα Παραγωγός Mint oils n.e.s. 
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Essential oils n.e.s. 

Ινδονησία Παραγωγός Essential oils n.e.s. 

Μαδαγασκάρη Παραγωγός Essential oils n.e.s. 

Source: Eurostat (2017) 

Παρόλο που η Γαλλία είναι ένας σχετικά μικρός προμηθευτής από πλευράς όγκου 

(5% το 2016), είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος προμηθευτής αιθέριων ελαίων όσον αφορά 

την αξία. Το 2016, οι γαλλικές προμήθειες αντιπροσώπευαν το 9% της αξίας των 

ευρωπαϊκών εισαγωγών, αμέσως μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες στο 10% της αξίας του 2016. 

Ο αριθμός αυτός δείχνει ότι η Γαλλία είναι σημαντικός έμπορος σε αιθέρια έλαια υψηλής 

αξίας. 

Άλλοι ευρωπαίοι προμηθευτές είναι: 

Ιταλία 

το Ηνωμένο Βασίλειο 

Ισπανία 

Βέλγιο 

Πολωνία 

Άλλοι μη ευρωπαίοι προμηθευτές είναι: 

Αργεντινή (35% των προμηθειών λεμονιών) · 

Μεξικό (21% του εφοδιασμού με έλαια εσπεριδοειδών που δεν κατονομάζονται) 
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1.2.2 Επισκόπηση Ευρωπαϊκού Κλάδου 

Τάσεις 

Στην Ευρώπη, περισσότερο από κάθε ήπειρο, οι καταναλωτές έχουν μεγαλύτερη 

επίγνωση της σπουδαιότητας του υγιεινού τρόπου ζωής. Λαμβάνουν μεγαλύτερη ευθύνη 

τόσο για την ψυχική τους υγεία όσο και για την σωματική τους ευεξία. Η αντίληψη για το τι 

σημαίνει να είναι κανείς υγιής μεταβάλλεται στους ευρωπαίους καταναλωτές. Αντί να 

εστιάζουν στη θεραπεία ασθενειών, οι καταναλωτές αντιλαμβάνονται την υγεία όλο και 

περισσότερο όσον αφορά την πρόληψη ασθενειών. Ως αποτέλεσμα, η ζήτηση για φυσικά 

προϊόντα υγείας και συμπληρώματα διατροφής αυξάνεται. Ταυτόχρονα, η ευρωπαϊκή 

κοινωνία και οι ανάγκες της περίθαλψης της αλλάζουν. Ο ευρωπαϊκός πληθυσμός γερνάει 

και τα επίπεδα άγχους συνεχίζουν να αυξάνονται.  

Επίσης, κυριαρχεί αρκετά έντονη ανησυχία σχετικά με την ανθεκτικότητα των 

παθογόνων μικροοργανισμών: οι καταναλωτές ανησυχούν ότι τα αντιβιοτικά δεν θα είναι 

εξίσου αποτελεσματικά στο μέλλον. Έτσι, καταναλωτές και κατασκευαστές στρέφονται 

προς τα φυσικά προϊόντα ως εναλλακτικές λύσεις ή συμπληρώνοντας τα αντιβιοτικά. 

Παραδείγματα περιλαμβάνουν αιθέρια έλαια που παρασκευάζονται από: τειόδεντρο 

(Melaleuca alternifolia), μελισσόχορτο (Melissa officinalis), γαρύφαλο (Eugenia 

caryophyllata), δεντρολίβανο (Rosmarinus officinalis), ρίγανη (Origanum vulgare). 

Η αγορά των φυτικών φαρμακευτικών προιοντων στην Ευρώπη, είναι πολύ ισχυρή. 

Η Γερμανία και η Γαλλία είναι οι ηγέτες της αγοράς. Το 2017, οι Γερμανοί καταναλωτές 

δαπάνησαν 1,95 δισεκατομμύρια ευρώ (τιμές λιανικής) για φυτικά φαρμακευτικά προϊόντα 

(ΒΑΗ-German Medicines Manufacturers’ Association). Η Γαλλία εξακολουθεί να είναι η 

δεύτερη μεγαλύτερη αγορά στην Ευρώπη. Στην Ανατολική Ευρώπη, η Πολωνία είναι η 

κύρια και αναπτυσσόμενη αγορά φυτικών φαρμακευτικών προϊόντων. Άλλες 

αναπτυσσόμενες αγορές της Ανατολικής Ευρώπης περιλαμβάνουν τη Βουλγαρία, την 

Τσεχία και τη Ρουμανία. Εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ρωσία είναι η κύρια 

αναπτυσσόμενη αγορά. 

Ακόμη, η αρωματοθεραπεία γίνεται ολοένα και πιο δημοφιλής στην ευρωπαϊκή 

αγορά: οι καταναλωτές βλέπουν τα προϊόντα αρωματοθεραπείας ως ηπιότερες και 

επομένως ασφαλέστερες επιλογές σε σύγκριση με τη συμβατική ιατρική. Η Future Market 

Insights αναμένει ότι η παγκόσμια αγορά αρωματοθεραπείας θα αυξηθεί κατά 7,7% 

ετησίως από το 2016 έως το 2026, φθάνοντας τα 8 δισ. Δολάρια το 2026 (7 δισ. Ευρώ) (FMI, 

Feb 10,2017). Η Βόρεια Αμερική και η Δυτική Ευρώπη είναι οι δύο κυρίαρχες αγορές, που 

αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το ήμισυ της παγκόσμιας αγοράς. Πάνω από το 85% 
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της παγκόσμιας αγοράς αρωματοθεραπείας αποτελείται από πωλήσεις αιθέριων ελαίων, 

ελαίων φορέων ή βασικών ελαίων και ελαίων ανάμειξης. Η ευρωπαϊκή αγορά 

αρωματοθεραπείας είναι ισχυρότερη στη Γερμανία, τη Γαλλία και την Ελβετία. Άλλες 

μεγάλες αγορές αρωματοθεραπείας περιλαμβάνουν τις Κάτω Χώρες και το Ηνωμένο 

Βασίλειο. Στις περισσότερες αγορές, προϊόντα αρωματοθεραπείας διατίθενται στο εμπόριο 

από τα καλλυντικά και καλύπτονται από την νομοθεσία για τα καλλυντικά. 

Επιπλέον, τα επιστημονικά στοιχεία που υποστηρίζουν την αποτελεσματικότητα 

των βοτανικών καλλιεργειών αυξάνονται ολοένα και περισσότερο. Ένας αυξανόμενος 

αριθμός συστηματικών ανασκοπήσεων και πειραματικών μελετών αναδεικνύει τα οφέλη 

για την υγεία των βοτανικών συστατικών. Οι ειδικοί της βιομηχανίας αναφέρουν ότι 

υπάρχει αυξανόμενη εμπιστοσύνη των καταναλωτών στην αποτελεσματικότητα των 

αιθέριων ελαίων για διάφορες ενδείξεις υγείας. Μερικοί ερευνητές εξετάζουν τη χρήση 

αιθέριων ελαίων όσον αφορά την αποτελεσματικότητά τους έναντι ανθεκτικών βακτηρίων. 

Οι καταναλωτές εκτιμούν τα επιστημονικά στοιχεία. (ΝATURA ingredients.com, 26-Jun-

2017). 

Τέλος, η ζήτηση προϊόντων  φυτικής προέλευσης "made in Europe" αυξάνεται σε 

χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ρωσία, η Ιαπωνία και η Κίνα. Σε παγκόσμιο επίπεδο, 

οι αγοραστές εκτιμούν την υψηλή ποιότητα και καθαρή εικόνα των ευρωπαϊκών 

προϊόντων, ιδίως των γερμανικών και ελβετικών παραγωγών. Οι αγοραστές της Ασίας 

αυξάνουν ολοένα και περισσότερο καλά τεκμηριωμένα φυσικά συστατικά στην Ευρώπη για 

τις δικές τους δραστηριότητες επεξεργασίας. Ταυτόχρονα, η παραγωγή ενεργών 

φαρμακευτικών συστατικών (active pharmaceutical ingredients, APIs) στην Ευρώπη 

μειώνεται. Όταν το 1980 περισσότερο από το 80% των ενεργών φαρμακευτικών 

συστατικών  που προορίζονταν για την ευρωπαϊκή αγορά ήταν ευρωπαϊκής προέλευσης, το 

2008 αυτό είχε μειωθεί στο 20%. Επί του παρόντος, οι ασιατικές χώρες (όπως η Ινδία και η 

Κίνα) κυριαρχούν στην ευρωπαϊκή προσφορά ενεργών φαρμακευτικών συστατικών. Η 

αυξημένη εξάρτηση από μη ευρωπαϊκές πηγές αποτελεί βασικό μέλημα της στρατηγικής 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον τομέα της υγείας. Οι κυριότερες ανησυχίες αφορούν την 

ασφάλεια του εφοδιασμού των ευρωπαίων καταναλωτών και την αντιληπτή χαμηλότερη 

ποιότητα των ενεργών φαρμακευτικών συστατικών από χώρες εκτός Ευρώπης.  

 

 

Στον ευρωπαϊκό χώρο υπολογίζονται γύρω στα 1200 αρωματικά φυτά, τα οποία 

υφίστανται τη διαδικασία της εμπορίας. Απ’ αυτά, τουλάχιστον το 90% είναι αυτοφυή. 
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Μεγάλο είναι και το ενδιαφέρον της αγοράς για πρώτες ύλες ΑΦΦΥ και επομένως την πιο 

συστηματική καλλιέργεια τους. Σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες φαίνεται να επικρατούν 

δύο τάσεις στην παραγωγή και αγορά των αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση: 

 Η πρώτη αφορά στη μεγάλης κλίμακας παραγωγή χαμηλής αξίας 

προϊόντων, η οποία βρίσκεται σε φάση κάμψης και αντικαθίσταται από εισαγωγές. 

 Η δεύτερη τάση, η οποία παρουσιάζει μεγαλύτερο ενδιαφέρον για την 

Ελλάδα, αναφέρεται στην εξειδικευμένη παραγωγή ορισμένων φυτών (λεβάντα, 

δεντρολίβανο, ρίγανη, φασκόμηλο, μέντα, τσάι του βουνού, τριαντάφυλλο, εσπεριδοειδή)  

και ιδιαίτερα στην ανάπτυξη τυποποιημένων προϊόντων με πιστοποίηση βιολογικής 

γεωργίας και υψηλό ποιοτικό επίπεδο.  

Οι κύριοι αγοραστές ΑΦΦΥ, με περισσότερο δημοφιλή αυτά που προορίζονται για 

ροφήματα, συμπληρώματα διατροφής ή εξειδικευμένες χρήσεις, τείνουν να 

προμηθεύονται τοπικά τις πρώτες ύλες τους από παραγωγούς που εμπιστεύονται. 

Επιπρόσθετα, πολλές εταιρίες αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην εξερεύνηση και παραλαβή 

επιθυμητών και “ταυτοποιημένων” αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών από 

διασκορπισμένους ανά τον κόσμο προμηθευτές. Στις περισσότερες περιπτώσεις οι εταιρίες 

αγοράζουν χαμηλής αξίας αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά από εισαγωγείς και τα 

αναμιγνύουν με φυτικά υλικά υψηλής ποιότητας, που παράγονται με υψηλότερο κόστος 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με εξαίρεση ορισμένες εταιρίες των Η.Π.Α. και αρκετές μονάδες 

απόσταξης στην Ασία, οι σημαντικές μονάδες μεγάλης κλίμακας αποσταγμάτων βρίσκονται 

στην Ευρώπη. 

Οι Ευρωπαίοι αγοραστές των φαρμακευτικών και αρωματικών φυτικών πρώτων 

υλών, είναι πλέον αρκετά ισχυροί και είναι δύσκολο για μικρούς προμηθευτές να 

συμμορφωθούν με τις υψηλές εμπορικές προδιαγραφές που θέτουν οι αγοραστές 

(ποιοτικά κριτήρια, πιστοποιήσεις, κ.α.), ενώ ταυτόχρονα συμπιέζουν τις τιμές της αγοράς. 

Οι μεγαλύτεροι αγοραστές  επίσης προσπαθούν να περιορίσουν τους προμηθευτές τους σε 

εκείνους που προσφέρουν αξιόπιστες (μεγάλες) ποσότητες και υψηλά ποιοτικά 

χαρακτηριστικά. Από την άλλη παραμένουν στην αγορά και μικρότεροι μεταποιητές και οι 

ποσότητες που απαιτούνται σε σχέση με πολλά φαρμακευτικά και αρωματικά φυτικά είναι 

ακόμη περιορισμένες. Ως εκ τούτου, η προμήθεια μέσω μικρότερων, εξειδικευμένων 

εισαγωγέων παραμένει ζωτικής σημασίας για τη βιομηχανία και την αγορά αυτή. 
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Ενδεικτικά στοιχεία: 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, όσον αφορά την οργάνωση στην εμπορική δομή, αποτελεί τη 

μεγαλύτερη αγορά αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών στον κόσμο. Όπως 

αναφέρθηκε, η Κίνα και η Ινδία, εκτιμώνται ως οι μεγαλύτερες αγορές με κριτήριο την 

ποσότητας παραγωγής, αλλά σημαντικό μέρος του εμπορίου τους είναι άτυπο. Παρά τη 

συνεχόμενη αύξηση της εσωτερικής παραγωγής (εκτάσεις που ξεπερνούν τα 1.500.000 

στρέμματα), στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζουν να εισάγονται ταυτόχρονα μεγάλες 

ποσότητες. 

Από τα 1.200 – 1.300 κοινά είδη βοτάνων στην Ε.Ε. καλλιεργούνται περίπου 130. 

Κύριες χώρες παραγωγής είναι η Γαλλία και η Ισπανία, οι οποίες κατέχουν το 70% περίπου 

της συνολικής παραγωγής, με ιδιαίτερα αναπτυγμένη τεχνογνωσία και παραγωγή στον 

τομέα αυτό. Ακολουθούν Γερμανία, Αυστρία, Βουλγαρία, Ιταλία και Πολωνία. 

Η Γερμανία παρουσιάζεται ως ο πιο σημαντικός εισαγωγέας της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και ακολουθεί η Γαλλία, η Ιταλία και η Ισπανία.  Οι χώρες είναι και οι κύριοι 

μεταποιητές αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών στην Ευρώπη. Η αγορά των 

αρωματικών φυτών στις χώρες της δυτικής Ευρώπης βρίσκεται σε συνεχόμενη ανάπτυξη. 

Η Γερμανία κατέχει την πρώτη θέση στην αγορά αρωματικών φυτών και στην 

μεταποίησή τους. Στην Γερμανία, το 50% των φαρμακευτικών παρασκευασμάτων έχουν 

φυτική προέλευση. Το να γνωρίζει ο παραγωγός την ποιότητα του προϊόντος που παράγει, 

δηλαδή την επί τοις εκατό περιεκτικότητα της δρόγης σε αιθέριο έλαιο, καθώς και την 

αναλογία των δραστικών ουσιών, είναι απαραίτητη προϋπόθεση ώστε να κατευθυνθεί στην 

ανάλογη αγορά και να διαπραγματευθεί την ανάλογη τιμή. 

Η Γαλλία είναι πρώτη στην παραγωγή φαρμακευτικών προϊόντων στην Ευρώπη, 

γεγονός που την κάνει μία πολύ ελπιδοφόρα αγορά για τα αρωματικά φυτά, ειδικότερα για 

τα βιολογικά. Παρόλα αυτά, οι εισαγωγές της Γαλλίας αυξάνονται κυρίως για τα ήδη 

μεταποιημένα προϊόντα των αρωματικών φυτών όπως είναι τα αποστάγματα και τα 

εκχυλίσματα. Η Γερμανία και η Γαλλία είναι οι χώρες της Ευρώπης που ηγούνται της 

παραγωγής φαρμακευτικών προϊόντων από βότανα. Φαρμακευτικά δραστικά συστατικά 

(API: Active Pharmaceutical Ingridients) μπορούν να παρασκευαστούν από εκχυλίσματα που 

παραλαμβάνονται από την παραγωγή των φαρμακευτικών και αρωματικών φυτών (MAPs). 

Το 2014 στην Γερμανία δαπανήθηκαν 1,8 δις ευρώ για φαρμακευτικά προϊόντα από 

βότανα. 

Η Ιταλία διαθέτει μια από τις πιο αναπτυγμένες βιομηχανίες μεταποίησης 

αρωματικών φυτών στην Ευρώπη. Τα είδη των αρωματικών φυτών που εισάγονται 
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περισσότερο στην Ιταλία είναι η μέντα, το φασκόμηλο, το μελισσόχορτο, το χαμομήλι, η 

λεβάντα, ο ύσσωπος και το δεντρολίβανο. Η παραγωγή των αρωματικών στην Ιταλία είναι 

επίσης σημαντική αλλά δε διαθέτει ιδιαίτερη ποικιλία (μελισσόχορτο, σπαθόχορτο, μέντα, 

χαμομήλι, φασκόμηλο, δεντρολίβανο, μέντα, μυρτιά, ύσσωπος, μάραθος). Περίπου το 70% 

των αναγκών σε αρωματικά φυτά είναι εισαγόμενα. Οι εξαγωγές κατά τη διάρκεια των 

τελευταίων ετών έχουν αυξηθεί σε αξία αλλά έχουν μειωθεί σε όγκο και κύριος προορισμός 

των εξαγωγών της Ιταλίας είναι η Γαλλία και η Γερμανία.  

Στην Ισπανία, η αγορά των αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών αυξάνεται 

γεγονός που εγγυάται τη συνεχόμενη ζήτηση αρωματικών φυτών . Παρόλα αυτά, αποτελεί 

μια αγορά με ιδιαίτερες προκλήσεις κυρίως γιατί οι παραγωγοί της Ισπανίας προμηθεύουν 

οι ίδιοι την αγορά και οι εισαγωγές μειώνονται λόγω της οικονομικής κρίσης. 

Η Αγγλία επίσης έχει πολύ σημαντικές εισαγωγές αρωματικών φυτών. Η βιομηχανία 

μεταποίησης αρωματικών φυτών βρίσκεται σε πλήρη ανάπτυξη και παρέχει προσοδοφόρο 

έδαφος για τους παραγωγούς/εμπόρους αρωματικών φυτών και μεταποιημένων 

προϊόντων. Η προσοχή της Αγγλίας στρέφεται πολύ και σε εξωτικά είδη φυτών, εκτός από 

τα παραδοσιακά αρωματικά φυτά της δυτικής ιατρικής. 

Πολωνία: παραδοσιακά κατέχει μία πολύ ισχυρή θέση στην αγορά των αρωματικών 

φυτών και την πρώτη θέση στην αγορά των χωρών της Ανατολικής Ευρώπης. Η βιομηχανία 

μεταποίησης αρωματικών φυτών στην Πολωνία βρίσκεται σε συνεχή ανάπτυξη, ενώ πολλές 

επιχειρήσεις του κλάδου αυτού δουλεύουν «φασόν» αποκλειστικά για παρόμοιες εταιρείες 

από χώρες τις δυτικής Ευρώπης (Γερμανία). Τα πιο διαδεδομένα εξαγόμενα αρωματικά 

φυτά στην Πολωνία είναι η μέντα, το θυμάρι, το χαμομήλι, το μελισσόχορτο, το 

σπαθόχορτο, το φασκόμηλο και η καλέντουλα. Η Πολωνία είναι ο όγδοος μεγαλύτερος 

εισαγωγέας στην Ευρώπη και κατέχει το 3% των συνολικών εισαγωγών της. Ο μεγαλύτερος 

προμηθευτής ήταν η Γερμανία αλλά φαίνεται κινητικότητα για εισαγωγές από άλλες χώρες 

την Ανατολικής Ευρώπης όπως είναι η Βουλγαρία και άλλες χώρες της Βαλτικής. 

Βέλγιο: έχει ένα κύριο ρόλο στην διακίνηση φαρμακευτικών προϊόντων στην 

παγκόσμια αγορά, καθώς και αρωματικών φυτών που όμως περιορίζεται στην αγορά της 

Ευρώπης. Η συνεργασία με την αγορά του Βελγίου μπορεί να είναι η διέξοδος στην αγορά 

της Ευρώπης. 

Κάτω Χώρες: οι Κάτω Χώρες δείχνουν μία συνεχόμενη ζήτηση αρωματικών φυτών 

και κατέχουν μία δυναμική θέση στην αγορά. Οι εξαγωγές στις χώρες αυτές είναι μία 

προσοδοφόρα λύση που βασίζεται στην συνέχεια της αλυσίδας από αυτές καθώς εξάγουν 

αυτά τα είδη σε άλλες αγορές (CBI Trade Statistics, 2015). 
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1.3 Η Ελληνική πραγματικότητα 

1.3.1  Είδη ΑΦΦΥ στον ελλαδικό χώρο 
 

Η χλωρίδα της Ελλάδας απαριθμεί περίπου 6.000 είδη ανώτερων φυτών. Απ’ αυτά 

τα 500-600 χαρακτηρίζονται ως αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά, στοιχείο το οποίο 

καταδεικνύει πως η χώρα μας πλεονεκτεί σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες σε 

συνθήκες παραγωγής αρωματικών φυτών (το 50% περίπου της φυτικής βιοποικιλότητας 

της Ευρώπης και το 80% περίπου της Βαλκανικής χλωρίδας). Οι εδαφοκλιματικές συνθήκες, 

εξάλλου,  ευνοούν ιδιαίτερα την ανάπτυξη αρωματικών φυτών που δίδουν προϊόντα 

εξαιρετικής ποιότητας (Παπαναγιώτου, κ.α. 2001). 

Η έκταση και η παραγωγή αρωματικών και φαρμακευτικών στην Ελλάδα, 

παρουσιάζει έντονες διακυμάνσεις από το 1981, οπότε καλλιεργούνταν 40.000 στρέμματα, 

με συνολική παραγωγή τους 4.500 τόνους. Τη δεκαετία του 1990 παρατηρήθηκε κάμψη, με 

16.000 στρέμματα και 2-2.500 τόνους αλλά από το 2015 σημειώνεται σταθερά ανοδική 

πορεία, με αποτέλεσμα το 2016 τα αντίστοιχα νούμερα να διαμορφώνονται σε 35.148 

στρέμματα αρωματικών φυτών που καλλιεργούνται εκ των οποίων τα 343 βρίσκονται στην 

περιφέρεια Ηπείρου (Ιωάννινα: 131, Άρτα: 53, Θεσπρωτία: 139, Πρέβεζα: 20) (ΕΛΣΤΑΤ). 

Η Ελλάδα σήμερα διαθέτει ορισμένα από τα πλέον εξαιρετικά αρωματικά και 

φαρμακευτικά φυτά, με τα σημαντικότερα να είναι: ρίγανη (Origanum heracteoticum) 

8.000 στρ, κρόκος (Crocus sativus) 7.500 στρ., μαστιχόδεντρα 12.000 στρ., λεβάντα 

(Lavandula sp.), τσάι του βουνού (Sideritis sp.), δίκταμος (Origanum dictamus), μάραθος  

(Foeniculum vulgare) και γλυκάνισος (Pimpinella anisum), ενώ καλλιεργούνται επίσης: 

χαμομήλι (Matricario chamomilla), δάφνη (Laurus nobilis), βασιλικός (Ocinum basilicum), 

μέντα (Mentha piperita), δεντρολίβανο (Rosmarinus officinalis), μελισσόχορτο (Mellissa 

officinalis), φασκόμηλο (Salvia officinalis), τριαντάφυλλο (Rosa damascena), γιασεμί 

(Jasminum grandiflorum), εσπεριδοειδή (Citrus sp. Fortunella), ευκάλυπτος (Eucalyplus 

spp.), θυμάρι (Thymus spp.),  κάππαρη (Capparis spinosa),  κορίανδρος (Coriandrum 

salivum),  κρίνος (Lilium candidum), κύμινο (Cuminum cyminum), λειχήνες (Evernia 

prunastri), μαντζουράνα (Origanum majorana), σάλβια σκλάρεα (Salvia sclarea), το σπάρτο 

(Spartium janceum), ύσσωπος (Hyssopus officinalis), φλαμουριά (Tilia cordata) (Σκρουμπής, 

1988).  
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Πίνακας 3.1 : Αναφορά στις κυριότερες οικογένειες ΑΦΦΥ 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ 

Apiaceae (Umpeliferae) Σκιαδόμορφα (κορίανδρος, μαϊντανός, 
σέλινο, καρότο) 
Asteraceae (Καλέντουλα, χαμομήλι) 

  Lamiaceae (βασιλικός, μέντα, δενδρολίβανο κ.α.)  

Lauraceae (Δάφνη, κανέλλα) 

  Myrtaceae (Ευκάλυπτος, γαρύφαλλο)  

Pinaceae (πεύκη, κυππάρισσος) 

Rutaceae (Eσπεριδοειδή) 

 

1.3.2 Οικονομικά στοιχεία- Κίνηση ελληνικού εμπορίου (ΑΦΦΥ & 

Αιθέρια Έλαια) 

Σύμφωνα  με τα πιο πρόσφατα στοιχεία που αφορούν την οικονομική 

δραστηριότητα της Ελλάδας (εκθέσεις 2017), οι εξαγωγές αρωματικών και φαρμακευτικών 

φυτών αφορούν το 1,14%, ως ποσοστό του προϊόντος στη συνολική εμπορική ροή της 

χώρας (Πίνακας 3.2). Οι κυριότερες χώρες στις οποίες διανέμονται τα ελληνικά ΑΦΦΥ είναι 

οι Η.Π.Α., η Ιταλία, η Αυστραλία και η Γερμανία. Αντίθετα, εισαγωγές ΑΦΦΥ 

πραγματοποιούνται κατά κύριο λόγο από την Πολωνία και την Αλβανία (Πίνακας 3.3). 

 

Πίνακας 3.2: Δείκτες ελληνικού εμπορίου  αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών και 
αιθέριων ελαίων: εμπορική αξία, παγκόσμια κατάταξη, ποσοστό του προϊόντος στη 
συνολική εμπορική ροή της χώρας 

 
εξαγωγές εισαγωγές 

 

εμπορική 
αξία 
(εκατ. €) 

παγκόσμια 
κατάταξη 

ποσοστό 
συνολικού 
κρατικού 
εμπορίου 

εμπορική 
αξία (εκατ. 
€) 

παγκόσμια 
κατάταξη 

ποσοστό 
συνολικού 
κρατικού 
εμπορίου 

σύνολο 
εμπορευμάτων 28,246 50 100% 48,578 42 100% 

αρωματικά & 
φαρμακευτικά 
φυτά 3,215 46 1,14% 3,297 47 0,68% 

 αιθέρια έλαια 2,515 49 0,89% 3,117 53 0,64% 
Source: United Nations International Trade Statistics Database 
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Πίνακας 3.3:  Αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά: κύριες χώρες με τις οποίες η Ελλάδα 

πραγματοποιεί εμπόριο (εισαγωγές εξαγωγές)  
α

ρ
ω

μ
α

τι
κά

 &
 φ

α
ρ

μ
α

κε
υ

τι
κά

 φ
υ

τά
 

εξαγωγές σε εμπορική αξία (€) εισαγωγές από εμπορική αξία (€) 

Η.Π.Α. 723.734 Πολωνία 663.056 

Ιταλία 471.169 Αλβανία 614.594 

Αυστραλία 444.669 Γερμανία 530.158 

Γερμανία 355.809 Αίγυπτος 429.733 

Κύπρος 202.008 Τουρκία 357.623 

Καναδάς 197.197 Μαρόκο 90.917 

Τουρκία 135.616 Ιταλία 83.724 

Ελβετία 116.655 Βουλγαρία 65.345 

Αλβανία 107.336 
Ηνωμένο 

Βασίλειο 
62.849 

Ολλανδία 105.239 Κύπρος 50.868 

Αίγυπτος 71.711 Ολλανδία 47.249 

Source: United Nations International Trade Statistics Database 

 

Αντίστοιχα στον κλάδο των αιθέριων ελαίων, οι εξαγωγές αφορούν το 0,89%, ως 

ποσοστό του προϊόντος στη συνολική εμπορική ροή της χώρας (Πίνακας 3.2). Οι κυριότερες 

χώρες στις οποίες διανέμονται τα ελληνικά αιθέρια έλαια είναι  οι Η.Π.Α., η Βουλγαρία, 

Γαλλία και η Κύπρος. Εισαγωγές πραγματοποιούνται κατά κύριο λόγο από ευρωπαϊκές 

χώρες (Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ισπανία, Ιταλία) (Πίνακας 3.4). 
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Πίνακας 3.4:  Αιθέρια έλαια: κύριες χώρες με τις οποίες η Ελλάδα πραγματοποιεί εμπόριο 

(εισαγωγές εξαγωγές) 
α

ιθ
έρ

ια
  έ

λα
ια

 

εξαγωγές σε εμπορική αξία 

(€) 

εισαγωγές από εμπορική αξία (€) 

Η.Π.Α. 621.486 Γαλλία 692.798 

Βουλγαρία 
394.216 

Ηνωμένο 

Βασίλειο 389.546 

Γαλλία 360.810 Ισπανία 386.330 

Κύπρος 328.779 Ιταλία 375.617 

Γερμανία 190.682 Γερμανία 333.531 

Ισραήλ 181.753 Βέλγιο 156.286 

Ιταλία 91.041 Ινδία 148.622 

Ελβετία 75.339 Τουρκία 140.474 

Κίνα 55.030 Βουλγαρία 103.539 

Ολλανδία 52.456 Πολωνία 94.221 

Τουρκία 27.043 Η.Π.Α. 86.460 

Source: United Nations International Trade Statistics Database 

 

Στον κλάδο των αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών, έως και το 2015, οι 

εισαγωγές από την ευρωπαϊκή και παγκόσμια αγορά, ήταν σταθερά υψηλότερες από τις 

εξαγωγές. Από το 2016 και έπειτα, η εμπορική εικόνα μεταβάλλεται με τις εξαγωγές να 

αυξάνονται με πολύ μεγάλο ρυθμό και τελικά να εξισώνονται σχεδόν με το μέγεθος των 

εισαγωγών (Πίνακας 3.5, Διάγραμμα 3.1). Μάλιστα, το 2017 η ποσότητα εξαγόμενων 

προϊόντων ΑΦΦΥ πενταπλασιάστηκε με το συνολικό μέγεθος να ξεπερνάει τους 2.000 

τόνους.  
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Πίνακας 3.5: Εξέλιξη ελληνικού εμπορίου αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών την 

τελευταία πενταετία 

    εισαγωγές  εξαγωγές  

έτος 

κωδικός 

εμπορεύματος 

εμπορική αξία  

(€) ποσότητα (kg) 

εμπορική αξία 

(€) 

ποσότητα 

(kg) 

2013 121190 2.806.250,03 765.446 1.954.673,03 391.155 

2014 121190 2.704.182,64 788.396 1.842.283,21 326.304 

2015 121190 2.223.908,22 825.617 1.753.123,48 377.036 

2016 121190 2.465.710,06 834.281 1.972.852,13 412.049 

2017 121190 3.296.817,01 994.698 3.215.079,12 2.071.809 

Source: United Nations International Trade Statistics Database 

 

Διάγραμμα 3.1: Απεικόνιση εξέλιξης ελληνικού εμπορίου αρωματικών και 

φαρμακευτικών φυτών την τελευταία πενταετία 

 

Γενικός τύπος

Γενικός τύπος

Γενικός τύπος

Γενικός τύπος

Γενικός τύπος

Γενικός τύπος

Γενικός τύπος

Γενικός τύπος

Γενικός τύπος Γενικός τύπος Γενικός τύπος Γενικός τύπος Γενικός τύπος

Εκ
α

το
μ

μ
ύ

ρ
ια

 ε
υ

ρ
ώ

εισαγωγές

εξαγωγές
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Παρόμοιο μοτίβο παρουσιάζει και το εμπόριο των αιθέριων ελαίων: έως και το 

2015 οι εισαγωγές ήταν διπλάσιες έως και τριπλάσιες από τις εξαγωγές, αλλά από το 2016 

κι έπειτα αρχίζουν να μειώνονται οι ποσότητες των εισαγωγών και να αυξάνονται ταχύτατα 

(Διάγραμμα 3.2) οι εξαγωγές με την εμπορική αξία των αυτών να ανέρχεται στα 2,5 εκατ. 

ευρώ, ποσό διπλάσιο συγκριτικά με την προηγούμενη χρονιά (Πίνακας 3.6) . Τα στοιχεία 

αυτά είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά για το μέλλον του ελληνικού εμπορίου ΑΦΦΥ και 

προϊόντων τους. 

 

Πίνακας 3.6: Εξέλιξη ελληνικού εμπορίου αιθέριων ελαίων την τελευταία πενταετία 

    εισαγωγές  εξαγωγές  

έτος 

κωδικός 

εμπορεύματος εμπορική αξία (€) 

ποσότητα 

(kg) 

εμπορική αξία 

(€) 

ποσότητα 

(kg) 

2013 3301 2.650.490,38 150.044 1.177.087,92 571.451 

2014 3301 2.455.442,09 162.591 1.371.923,63 557.172 

2015 3301 2.286.143,21 206.733 1.134.157,30 271.206 

2016 3301 3.396.842,92 240.077 1.208.779,03 111.905 

2017 3301 3.117.122,79 341.895 2.515.105,92 311.919 

Source: United Nations International Trade Statistics Database 
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Διάγραμμα 3.2: Απεικόνιση εξέλιξης ελληνικού εμπορίου αιθέριων ελαίων την τελευταία 

πενταετία 
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1.3.3 Επενδυτική Προοπτική στην Ελλάδα 
 

Αυξημένο καταγράφεται το ενδιαφέρον για τα φαρμακευτικά και αρωματικά φυτά 

στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της στροφής του ανθρώπου, τα τελευταία χρόνια, προς την 

υγιεινή διατροφή και τη βιολογική γεωργία. Η ελληνική αγορά έχει κατακλυστεί από 

μίγματα διαφόρων θεραπευτικών βοτάνων εγχώριων αλλά κυρίως εισαγόμενων. Στη χώρα 

μας, η συστηματική και εκτεταμένη καλλιέργεια φαρμακευτικών και αρωματικών φυτών 

είναι περιορισμένη και αυτό οφείλεται αφενός μεν στη δυσκολία που αντιμετωπίζουν οι 

παραγωγοί για τη διάθεση των προϊόντων τους στις αγορές του εσωτερικού και κυρίως του 

εξωτερικού τις οποίες δεν γνωρίζουν, αφετέρου δε στην έλλειψη γνώσεων πάνω στην 

τεχνική καλλιέργειάς τους (Βογιατζή-Καμβούκου,2013). 

Η ανάπτυξη ΑΦΦΥ που μπορούν να δώσουν προϊόντα πολύ υψηλού ποιοτικού 

επίπεδο, ευνοείται από τις εδαφοκλιματικές συνθήκες της Ελλάδας. Τις τελευταίες 

δεκαετίες έγινε μια προσπάθεια να επεκταθεί η καλλιέργεια των αρωματικών φυτών. Οι 

περισσότερες προσπάθειες για οργανωμένη παραγωγή, επεξεργασία και εμπορία ΑΦΦΥ 

κατέληξαν σε αποτυχία, για λόγους που δεν οφείλονται στην ποιότητα του παραγόμενου 

προϊόντος, αλλά στην έλλειψη γενικότερης επιχειρηματικής στρατηγικής και υποδομών.  

Παρ’ όλα αυτά, εκτιμάται ότι τα  ΑΦΦΥ  είναι δυνατόν να καλλιεργηθούν σε 

επιχειρηματική βάση. Παρά το μεγάλο αριθμό των αρωματικών φυτών και το ευρύ φάσμα 

των εδαφοκλιματικών συνθηκών στα οποία απαντώνται, η ανάπτυξη και εμπορική 

εκμετάλλευση των Α/Φ φυτών σε όλο τον ελλαδικό χώρο βρίσκεται ακόμη σε πολύ αρχικό 

επίπεδο. Από το σύνολο των 39 εκ. στρεμμάτων καλλιεργήσιμης γης της Ελλάδας, το 44% 

είναι ορεινές και μειονεκτικές περιοχές, αλλά μόνο στο 0,1% αυτών των φτωχών περιοχών 

καλλιεργούνται ΑΦΦΥ (ΕΛΣΤΑΤ).  Διαπιστώνεται μικρή προσφορά ΑΦΦΥ στην Ελλάδα, η 

οποία στο μεγαλύτερο μέρος της στηρίζεται σε μικρές παραδοσιακές, οικογενειακού τύπου 

επιχειρήσεις.  

Η καλλιέργεια αρωματικών φυτών μπορεί να εξελιχθεί σε έναν από τους 

δυναμικούς κλάδους γεωργικής παραγωγής για την Ελλάδα και να έχει ουσιαστική 

συνεισφορά στο παραγόμενο οικονομικό προϊόν. Η αξιοποίηση των αυτοφυών φυτικών 

ειδών κάθε περιοχής με αειφορικό τρόπο καθώς και η στροφή προς τις παραδοσιακές 

ποικιλίες καλλιεργούμενων ειδών παρουσιάζει συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι άλλων 

καλλιεργειών και οδηγεί ταυτόχρονα και στην προστασία των φυτογενετικών πόρων. 
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1.3.3α Πλεονεκτήματα από την καλλιέργεια ΑΦΦΥ 

 

Τα αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά και τα προϊόντα τους έχουν μεγάλη ζήτηση 

στη διεθνή αγορά λόγω των πλεονεκτημάτων που διαθέτουν στα ποσοτικά και ποιοτικά 

χαρακτηριστικά τους, ενώ παράλληλα παρουσιάζουν ευκολία καθετοποιημένης 

παραγωγικής διαδικασίας (πρωτογενής, δευτερογενής και τριτογενής τομέας παραγωγής), 

χωρίς μεγάλες επενδύσεις από μικρά εταιρικά σχήματα, συνεταιρισμούς και οικογενειακές 

εκμεταλλεύσεις (Πολυσίου, 2002). Επιπλέον, πολύτιμη φαίνεται να είναι η συνδρομή τους 

στην ελληνική μελισσοκομία (Σκρουμπής, 1985). 

Επιπλέον, η συγκεκριμένη καλλιέργεια μπορεί να δώσει μια ώθηση στον 

αγροτουρισμό, στα πλαίσια του οποίου οργανώνονται επισκέψεις σε περιοχές με μεγάλη 

παραγωγή αρωματικών φυτών και μονάδες επεξεργασίας τους (Πολυσίου, 2002).  

Η καλλιέργεια των αρωµατικών και φαρμακευτικών φυτών πρέπει να θεωρείται 

δυναμική καλλιέργεια για τη χώρα µας, γιατί αποτελεί ιδανική λύση για την αξιοποίηση 

μειονεκτικών, ορεινών ή ημιορεινών εκτάσεων, στις οποίες τα αρωματικά και 

φαρμακευτικά φυτά φαίνεται να ευδοκιμούν πολύ περισσότερο από άλλα είδη φυτών 

(Goliaris, 1997).  

Αξίζει να αναφερθεί ότι τα περισσότερα είδη αρωματικών και φαρμακευτικών 

φυτών έχουν μειωμένες ή μηδαμινές απαιτήσεις σε νερό, ενώ και οι ανάγκες τους σε 

φυτοφάρμακα και λιπάσματα είναι ελάχιστες, συμβάλλοντας έτσι στην αειφορική 

διαχείριση του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων. Με την επένδυση στην καλλιέργεια 

αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών θα σταματήσει η αλόγιστη και άναρχη συλλογή και 

εκμετάλλευση αυτοφυών αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών.  

 

 1.3.3β Πλεονεκτήματα από τη μεταποίηση- επεξεργασία ΑΦΦΥ 

 

Λόγω της μεγάλης προστιθέμενης αξίας τους, τα αρωµατικά και φαρμακευτικά 

φυτά αποκτούν οικονομικό ενδιαφέρον και θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην αύξηση του 

εισοδήματος των παραγωγών και στην ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων σε 

μειονεκτικές περιοχές µε αποτέλεσμα την συγκράτηση του πληθυσμού στην ύπαιθρο 

(Τσόγκας, 2005). Εάν οι παραγωγοί προχωρήσουν οι ίδιοι στη μεταποίηση, δηλαδή στην 

απόσταξη ή την εκχύλιση των προϊόντων τους, τότε οι απολαβές αυξάνονται κατακόρυφα. 
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Η επένδυση προς αυτή τη μεταποίηση δεν απαιτεί μεγάλα κεφάλαια και μπορεί να 

απασχολήσει εξειδικευμένο προσωπικό από πτυχιούχους τεχνικούς και άλλους 

επιστήμονες που θα μπορούσαν να είναι στελέχη της τοπικής κοινωνίας. Σημαντικό είναι να 

τονιστεί πως οι τιμές πώλησης αιθέριων ελαίων που εισάγονται στην Ελλάδα είναι αρκετά 

υψηλές. Συνεπώς οι τοπικοί παραγωγοί των προϊόντων αυτών είναι δυνατόν να 

απολαμβάνουν αντίστοιχα επίπεδα τιμών (Πίνακας 3.7 και Πίνακας 3.8). 

 

Πίνακας 3.7: Ενδεικτικές τιμές πώλησης λιανικής αιθέριων ελαίων ελληνικής προέλευσης 

  

Είδος 

 € 

50 ml 100 ml 

Χαμομήλι (chamomillia matricaria) 550 - 

Δίκταμο (origanum dictamnus) 264 - 

Λυγαριά (vitex agnus castus)  120 - 

Αρτεμίσια (artemisia absinthium) 90 - 

Δάφνη (laurus nobilis) 35 60 

Μέντα (mentha piperita) 35 60 

Λεβάντα (lavandula angustifolia) 25 35 

Λεβαντα βιολογική (lavandula 

angustifolia) 35 55 

Φασκόμηλο (salvia triloba) 35 56 

Ρίγανη (origanum heraclioticum) 35 60 

Μελισσόχορτο (melissa officinalis) 30-295 442 
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Πίνακας 3.8:  Ενδεικτικές τιμές πώλησης αιθέριων ελαίων εισαγωγής 

 Έλαιο Προέλευση 

 € 

50 ml 100 ml 

Μέντα (mentha piperita) Κίνα 16 27 

Λεβάντα (lavandula angustifolia) Γαλλία 18 28 

Δυόσμος ΗΠΑ 14 24 

Κιτρονέλλα  Κίνα 7 11 

Δεντρολίβανο Μαρόκο 12 20 

Θυμάρι Ισπανία 24 38 

 

Οι διαφορές στην τιμή της αγοράς οφείλονται στην ανομοιογένεια των προϊόντων 

(καθαρότητα, σύσταση κλπ). 

 

Συμπερασματικά 

Η Ελλάδα θα μπορούσε να παράγει ανταγωνιστικά ή/και συμπληρωματικά με αυτές 

αυτοφυή ΑΦΦΥ είδη σε εξαιρετική ποιότητα καθώς πλεονεκτεί σε σχέση με τις 

εδαφοκλιματικές συνθήκες και τη βιοποικιλότητα. Ο στόχος της καλλιέργειας πρέπει να 

είναι η παραγωγή συγκεκριμένου προϊόντος (ξηρή δρόγη, αιθέριο έλαιο) και αναγνώριση 

πιστοποιημένου προϊόντος (αναγραφή στοιχείων π.χ. περιεκτικότητα σε αιθέριο έλαιο, 

δραστικές ουσίες κλπ). Η «έξυπνη» καλλιέργεια των αρωματικών και φαρμακευτικών 

φυτών πρέπει να αποσκοπεί σε συγκεκριμένη αγορά, να διαθέτει πιστοποιημένο 

πολλαπλασιαστικό υλικό και οπωσδήποτε πιστοποιημένο προϊόν, τόσο ξηρή δρόγη όσο και 

αιθέριο έλαιο/ εκχύλισμα. 

Τα αρωματικά φυτά έχουν τη δυνατότητα να επιλύσουν πολλά από τα προβλήματα 

και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο αγροτικός τομέας, εφόσον παρουσιάζονται ως μία 

εναλλακτική μορφή καλλιέργειας που μπορεί να προσδώσει ένα καλό συμπληρωματικό 

εισόδημα στους αγρότες. Κατ’ αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται να συνδυαστεί η πλούσια 

φυσική χλωρίδα της χώρας μας με  τις κατάλληλες συνθήκες αξιοποίησής της. Οι 

δυνατότητες για μία ευρύτερη και συστηματική εκμετάλλευση του τομέα των αρωματικών 
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φυτών υπάρχουν, με την προϋπόθεση ότι θα τηρηθούν τα παρακάτω: 

 

 Ορθολογική εκμετάλλευση των αυτοφυών αρωματικών φυτών, αφού στην 

αντίθετη περίπτωση υπάρχει άμεσος κίνδυνος εξαφάνισης ορισμένων απ’ αυτών. 

 Συστηματική έρευνα για τη βελτίωση του υπάρχοντος γενετικού υλικού και 

τη δημιουργία αποδοτικότερων ποικιλιών. 

 Διερεύνηση των δυνατοτήτων εκμηχάνισης της καλλιέργειας και βελτίωσης 

της καλλιεργητικής τεχνικής, με απώτερο στόχο την παραγωγή ενός ομοιόμορφου 

προϊόντος με άριστες ιδιότητες και με μικρό κόστος παραγωγής. 

 Να έχει προηγηθεί έρευνα αγοράς, ώστε να είναι γνωστά τα είδη που 

ζητούνται και  οι ποσότητες που μπορούν να απορροφηθούν, για να μην υπάρχει ο 

κίνδυνος της υπερπαραγωγής ή του ανταγωνισμού από ευρωπαϊκές ή μη ευρωπαϊκές 

χώρες (Αναπτυξιακή Εταιρεία Δυτικής Μακεδονίας (ΑΝ.ΚΟ.), 2000). 

Με την τήρηση των παραπάνω προϋποθέσεων είναι δυνατή η συστηματική 

εκμετάλλευση των αρωματικών φυτών κατά τέτοιο τρόπο, που θα προσδώσει  πολλά 

οφέλη στον παραγωγό. Σχεδόν όλα τα αρωματικά φυτά θα μπορούσαν να αποτελέσουν 

εκμεταλλεύσιμες πηγές. 

 

1.3.4 Υφιστάμενες Μονάδες/Βιοτεχνίες επεξεργασίας Αρωματικών 

και Φαρμακευτικών Φυτών 
 

Οι υπάρχουσες μονάδες επεξεργασίας και μεταποίησης είναι λίγες και 

μικρές, συνήθως καθετοποιημένες μονάδες παραγωγών, οι οποίες χρησιμοποιούν 

μηχανήματα μικρά ή μεγαλύτερα για την παραγωγή τους, ενώ δεν υπάρχει σαφής 

διαχωρισμός ανάμεσα στις παραγωγικές μονάδες και τις μονάδες επεξεργασίας και 

μεταποίησης. Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένα μεγάλα αποστακτήρια, τα οποία 

συνήθως παράγουν αιθέρια έλαια, κυρίως από λεβάντα και ρίγανη (Πίνακας 3.9). 

 

 

 

 



46 
 

Πίνακας 3.9: Παραδείγματα εταιριών με αποστακτήρια για Αρωματικά Φυτά 

Εταιρία Έδρα Κύριο προϊόν 

ECOPHARM  Κιλκίς Ρίγανη (ΑΡ,ΞΔ, ΠΖ)* 

VESSEL ESSENTIAL OILS  Θεσ/νίκη Λεβάντα, Ρίγανη, Κρίταμο, Μελισσόχορτο 
(ΑΕ)* 

ALPHA LAVENDER  Θεσ/νίκη Λεβάντα, Ρίγανη (ΑΕ, ΞΔ, ανθόνερο) 

DIOSCURIDES  Κοζάνη Βασιλικός, Δεντρολίβανο, Θυμάρι, Λεβάντα, 
Ρίγανη, Μέντα, Φασκόμηλο (ΞΔ,ΑΕ, 
ανθόνερα, αφεψήματα, ΠΖ) 

ΣΥΝΕΤΑΙΡ. 
ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ,ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ 
& ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ 
ΒΟΪΟΥ  

Κοζάνη Δάφνη, Ρίγανη, Λεβάντα, Καλέντουλα (ΑΕ, 
ΕΚ, τσάι, σαπούνια) 

HERBS AND OILS  Κοζάνη Λεβάντα, Τσάι βουνού, Φασκόμηλο (ΞΔ, ΑΕ)  

ETH OIL  Καρδίτσα Βασιλικός, Λεβάντα, Ρίγανη, Μαντζουράνα, 
Μελισσόχορτο, Μέντα, Χαμομήλι, 
Τριαντάφυλλο (ΑΕ) 

LAVENDERS  Γιαννιτσά Λεβάντα (ΑΕ, λεβαντέλαιο, ΞΔ) 

CRETAN HERBAL CHEM  Ηράκλειο Ρίγανή, Μάραθος, Λεβάντα, Χαμομήλι, 
Δυόσμος, Μαντζουράνα, Ευκάλυπτος, Τσάι 
βουνού, Ελιά, Πεύκο, Κυπαρίσσι κ.ά.   (ΕΚ, 
ΑΕ) 

BIOAROMA Άγιος 
Νικόλαος 

Ρίγανη, Φασκόμηλο, Λεβάντα, Δεντρολίβανο, 
Βασιλικός, Θυμάρι, Μέντα, Δίκταμο (ΑΕ, ΕΚ, 
σαπούνια, αλοιφές, Οδοντόκρεμες κ.ά.) 

 

*ΞΔ= ξηρή δρόγη, ΑΕ= αιθέριο έλαιο, ΕΚ= εκχύλισμα, ΠΖ= πρόσθετο 

ζωοτροφών 

 

Παρόλα αυτά, η οργάνωση της παραγωγής, επεξεργασίας, παραγωγής τελικών 

προϊόντων και διάθεσης βρίσκεται σε αρχικά στάδια. Η δυναμικότητα είναι μικρή, τα 

παραγόμενα προϊόντα στην Ελλάδα. Οι επενδύσεις του μεγάλου κεφαλαίου είναι 

ελάχιστες, Ωστόσο, είναι σήμερα σχετικά ασαφής (από 25.000 έως 40.000 στρέμματα) και 
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υπό εξέλιξη, ο αριθμός των καλλιεργούμενων εκτάσεων ή των παραγόμενων προϊόντων 

που διατίθενται.  

 

Ορισμένοι παραγωγοί στέλνουν την πρώτη ύλη επεξεργασμένη ως ένα βαθμό στο 

εξωτερικό, όπου χρησιμοποιείται κυρίως από φαρμακευτικές εταιρείες. ή εταιρείες 

τροφίμων. 

Όσον αφορά ενώσεις παραγωγών, δεν υπάρχει μια ενιαία οργάνωση, ενώ και οι 

ομάδες παραγωγών είναι λίγες. Κάποια σημαντικά ωστόσο παραδείγματα είναι τα εξής: 

 η εταιρεία «Ανθήρ» η οποία έχει συνενώσει αρκετούς παραγωγούς, μέσω 

της δημιουργίας του Αγροτικού Συνεταιρισμού Καλλιεργητών Αρωματικών, 

Φαρμακευτικών και Ενεργειακών Φυτών Αιτωλοακαρνανίας (ΑΣΚΑΦΕΦΑ).  

  η Ένωση Αρωματικών και Φαρμακευτικών φυτών Ελλάδας (ΕΑΦΦΕ), με 

έδρα τη Θεσσαλονίκη  

  Η Ένωση παραγωγών στο Κιλκίς, με αρκετά μικρές εκτάσεις καλλιέργειας  

 Ο Συνεταιρισμός Αρωματικών Φαρμακευτικών και Οπωροκηπευτικών 

Φυτών Βοΐου Κοζάνης. 
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1.4 Τα ΑΦΦΥ στην Ήπειρο 

 

Η Ήπειρος βρίσκεται στη βορειοδυτική Ελλάδα και έχει έκταση 9.203 τετραγωνικά 

χιλιόμετρα ). Κύριο χαρακτηριστικό της είναι η γεωμορφολογική ποικιλία, καθώς υπάρχουν 

τέσσερις βασικές ζώνες:  

α) η παράκτια ζώνη των ΠΕ Πρεβέζης και Θεσπρωτίας,  

β) η ζώνη των ορεινών όγκων που εκτείνεται κατά μήκος του ανατολικού ορίου της 

ΠΕ Ιωαννίνων, 

 γ) η ζώνη γεωργικής γης, η οποία περιλαμβάνει το νοτιοδυτικό τμήμα της 

Περιφέρειας και δ) η ευρύτερη ζώνη των ορεινών και ημιορεινών περιοχών.  

Είναι ίσως το πλέον ευνοημένο τμήμα του ελλαδικού χώρου, από άποψη 

συνδυασμού περιβαλλοντικών δεδομένων. Από το πλήθος των συστημάτων της, εκείνο που 

ξεχωρίζει και διαμορφώνει τη φυσιογνωμία της είναι η οροσειρά της Πίνδου, η οποία 

κατατάσσεται στα πλέον σημαντικά βουνά της Ευρώπης.  

Η Ήπειρος είναι το πιο αραιοκατοικημένο διαμέρισμα της  χώρας αλλά και το πιο 

ορεινό, με μόλις 10% της έκτασής της να είναι πεδινό. Ο πλούτος της Ηπείρου είναι το 

φυσικό της περιβάλλον: τα τοπία παρουσιάζουν συχνή εναλλαγή κλίσεων, 

προσανατολισμών, υψομέτρων, εδαφικών διαφοροποιήσεων και συνθηκών υγρασίας που 

ευνοούν την υψηλή βιοποικιλότητα. Η έντονη γεωτεκτονική δραστηριότητα, που για 

εκατομμύρια χρόνια επέδρασε στην περιοχή, σε συνδυασμό με την επίδραση του κλίματος, 

διαμόρφωσαν μια μοναδική ποικιλομορφία του ανάγλυφου. Ο αριθμός των ειδών των 

φυτών (τραχειόφυτα) που έχουν ως τώρα μελετηθεί εκτενώς στην Ήπειρο ανέρχεται σε 

2690. Τα στοιχεία προκύπτουν από μελέτες τοπικών ερευνητών και από τη διεθνή 

βιβλιογραφία (Θ. Χήτος, 2009).  

Λαμβάνοντας τα παραπάνω στοιχεία υπ όψιν, γίνεται ξεκάθαρο το ότι η ανάπτυξη 

της καλλιέργειας αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών θα μπορούσε να έχει πολλαπλά 

οφέλη για την τοπική κοινωνία. Συνοπτικά, με την ανάπτυξη του κλάδου των αρωματικών 

και φαρμακευτικών  φυτών  επιδιώκεται: 

 η αξιοποίηση και η προστασία άγονων εδαφών ορεινών και ημιορεινών περιοχών, 

 η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων των παραπάνω  περιοχών, 

 η συμμετοχή των φυτών στην αναδιάρθρωση των καλλιεργειών,  

 η δημιουργία  βιομηχανιών στην ύπαιθρο,  
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 η ανάπτυξη της μελισσοκομίας και  

       γενικότερα η ενίσχυση της τοπικής οικονομίας 

 

Διάγραμμα 1: Εκτάσεις καλλιεργούμενων αρωματικών φυτών στην περιφέρεια Ηπείρου 

(2011-2016, πηγή ΕΛΣΤΑΤ). 
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1.5 Συνοπτική περιγραφή επενδυτικού σχεδίου 
 

1.5.1 Δημιουργία Κέντρου Αξιοποίησης Φαρμακευτικών και 

Αρωματικών Φυτών Ήπειρο 
 

Το Κέντρο θα είναι αφοσιωμένο στην προώθηση της έρευνας, την ανάπτυξη 

προϊόντων και παράλληλα στην υποστήριξη των υφιστάμενων και δυνητικών καλλιεργητών 

αλλά και υφιστάμενων επιχειρηματιών του κλάδου αρωματικών και φαρμακευτικών 

φυτών. Θα αποτελέσει ένα σημαντικό αναπτυξιακό έργο γιατί θα εισάγει τη «νέα 

καινοτόμα αντίληψη» γύρω από την τοπική επιχειρηματική ανάπτυξη, υποστηρίζοντας την 

άμεση διασύνδεση της έρευνας με την αγορά. Θα παρέχει υπηρεσίες και θα λειτουργήσει 

ως ένας χώρος συνάθροισης (meeting point), ερευνητών, καλλιεργητών, επιχειρηματιών, 

επενδυτών, καθιστώντας το ένα σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα για ολόκληρη την 

περιφέρεια.  

Το Κέντρο θα προσφέρει: 

- σε υφιστάμενους καλλιεργητές σύγχρονες εγκαταστάσεις ξήρανσης και 

απόσταξης, καθώς και κατάρτιση με πρόσβαση σε ερευνητικά αποτελέσματα για τη 

βελτίωση του προϊόντος τους  

- σε δυνητικούς καλλιεργητές και επιχειρηματίες στοχευμένη εκπαίδευση για 

να ενθαρρύνει την ενασχόλησή τους με τον κλάδο αρωματικών και φαρμακευτικών  

- σε ερευνητές δυνατότητα συμμετοχής σε δράσεις και προγράμματα 

εφαρμοσμένης έρευνας   

- σε ιδρύματα και συνεργαζόμενους φορείς πρόσβαση σε σύγχρονο 

εργαστηριακό εξοπλισμό 

 

Σκοπός του Κέντρου Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών είναι η ανάδειξη και 

αξιοποίηση των Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών της Ηπείρου, η προώθηση της 

έρευνας, παραγωγής, διάθεσης και χρήσης τους.  

 

Στόχοι του Κέντρου Αρωματικών Φυτών είναι:  

 

1. Η ανάδειξη των Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών Ηπείρου καθώς και η 

προώθηση της παραγωγής και εμπορίας τους σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. 

2. Η συμβολή στη χάραξη Περιφερειακής πολιτικής για τα Αρωματικά και 
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Φαρμακευτικά Φυτά. 

3. Η μεταφορά τεχνογνωσίας και τεχνολογίας στους εν δυνάμει παραγωγούς 

(επιστημονική και τεχνική στήριξη για την ανάπτυξη της καλλιέργειας  αρωματικών – 

φαρμακευτικών φυτών και την παραγωγή καινοτόμων προϊόντων).  

4. Η υποστήριξη στη δημιουργία πιστοποιημένων προϊόντων, όπως ονομασίας 

προέλευσης, γεωγραφικής ένδειξης, βιολογικής καλλιέργειας, ορεινής Ελλάδας κλπ. 

5. Η δημιουργία συνδέσμου συνεργασίας με ερευνητικά κέντρα, επαγγελματίες  

και άλλους φορείς και η ανάπτυξη δυναμικής σχέσης. 

6. Η προβολή των νέων προϊόντων επιδεικνύοντας τις μοναδικές ευεργετικές τους 

ιδιότητες ή/και εφαρμογές στους αντίστοιχους κλάδους (αντικατάσταση χημικών 

προσθέτων/συντηρητικών με ουσίες φυτικής προέλευσης τόσο στη βιομηχανία τροφίμων 

και ποτών όσο και στη φαρμακοβιομηχανία / χρήση τους ως πρόσθετων προϊόντων 

διατροφής για τη διατήρηση και ενίσχυση της υγείας και ευζωίας των ζώων, όπως και της 

ποιότητας και των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών των τελικών προϊόντων ζωικής 

προέλευσης/ χρ’ηση ως συστατικά βάσης στην κοσμετολογίας και την αρωματοποιία). 

 

Παράγοντες που συνηγορούν υπέρ της δημιουργίας του Κέντρου στην Ήπειρο: 

Α) Τα αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά της Ηπείρου είναι τα λιγότερο 

μελετημένα και αξιοποιημένα στον Ελλαδικό χώρο. Αυτό οφείλεται στη δύσκολη 

προσβασιμότητα της περιοχής λόγω της μεγάλης απόστασης από τα μεγάλα ερευνητικά 

κέντρα (Αθήνας και Θεσσαλονίκης).  

Β) Οι μικροί παραγωγοί και νέοι αγρότες που ενδιαφέρονται να βελτιώσουν και να 

αυξήσουν την παραγωγή τους δύσκολα έρχονται σε επαφή με μεγάλα ερευνητικά κέντρα, 

λόγω εσωστρέφειας και μεγάλης απόστασης από αυτά. Σημαντική είναι η ύπαρξη ενός 

τέτοιου κέντρου που θα βρίσκεται σε σχετική εγγύτητα με τις καλλιέργειες και θα είναι 

άμεσα προσβάσιμο και ανοικτό για επισκέψεις από τους παραγωγούς για διαρκή παροχή 

συμβουλών.  

Γ) Τα αυτοφυή φυτά της Ηπείρου λόγω των δύσκολων και ακραίων κλιματολογικών 

συνθηκών έχουν αποκτήσει αυξημένη ανθεκτικότητα. Η μοναδικότητα αυτή των φυτών 

χρήζει έρευνας για την περαιτέρω αξιοποίησή τους ως φυτά καλλιέργειας σε δυσμενείς 

συνθήκες αλλά και ως πηγή συστατικών πολύ υψηλής ποιότητας. 

Δ) Η ύπαρξη ενός συνδυασμού τύπων κλίματος στην περιοχή δημιουργίας του 

Κέντρου:  

 του ηπειρωτικού κλίματος λόγω των όρεων Σμόλικα (2637 m), Τύμφης (2490 m), 
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Γράμμου (2520 m), Τραπεζίτσας (554 m)  και 

 του μεσογειακού κλίματος μέσω της λεκάνης απορροής του ποταμού Αωού στην 

ηπειρωτική θάλασσα. 

Ε) Πολλά ενδημικά είδη της Ηπείρου παραμένουν αταυτοποίητα και 

αχαρτογράφητα λόγω της μη συστηματικής βοτανικής διερεύνησης της περιοχής. 

 

1.5.2 Μεθοδολογία επεξεργασίας ΑΦΦΥ για την παραγωγή φυσικών 

προϊόντων 

 

Το κέντρο αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών μπορεί να αποτελεί κέντρο 

μεταποίησης δρογών αρωματικών φυτών με στόχο την παρασκευή υψηλής προστιθέμενης 

αξίας προϊόντων όπως είναι τα εκχυλίσματα και τα αιθέρια έλαια. Η  παραγωγή μπορεί να 

γίνεται τόσο σε εργαστηριακή κλίμακα ώστε να εξυπηρετεί ανάγκες ανάπτυξης νέων 

προϊόντων (new product development),  όσο και σε πιλοτική και βιομηχανική κλίμακα 

ώστε να καλύπτει τις ανάγκες της εκάστοτε αγοράς. 

 Στο κέντρο θα εγκατασταθεί όλος ο απαραίτητος εξοπλισμός που θα επιτρέπει την 

παραγωγή σε εργαστηριακό επίπεδο (εκχυλίσματα και αιθέρια έλαια). Ο εξοπλισμός θα 

είναι εγκατεστημένος σε ειδικό εργαστηριακό χώρο όπου θα πραγματοποιείται έρευνα και 

ανάπτυξη για τη  δημιουργία νέων καινοτόμων προϊόντων. Τέτοια δύναται για παράδειγμα 

να είναι γαλακτοκομικά προϊόντα, στα οποία η Ήπειρος διαθέτει μακρά παράδοση και 

άριστη ποιότητα, στα οποία θα έχουν ενσωματωθεί εκχυλίσματα φαρμακευτικών φυτών  

(Zelovitis et al., 2016). Επίσης παρόμοια εφαρμογή βρίσκουν τα εκχυλίσματα στα προϊόντα 

κρέατος πχ ενσωμάτωση εκχυλισμάτων θυμαριού, ρίγανης, δεντρολίβανου σε κρέας από 

κοτόπουλο ως αντιμικροβιακοί παράγοντες (Ntzimani et al., 2007; Chouliara et al., 2007; 

Fratianni et al., 2010) και δεντρολίβανου και ησσώπου σε χοιρινό κρέας για μείωση της 

ποιοτικής αλλοίωσης από την οξείδωση (Fernandez et al., 2003). 

Η πρώτη και ιδιαίτερα σημαντική για ποιότητα των τελικών προϊόντων επεξεργασία 

που θα δεχτούν τα φυτά μετά τη συλλογή τους από τον αγρό θα είναι η διαδικασία της 

ξήρανσης για την παραλαβή ξηρής δρόγης. Για τις μεγάλες ποσότητες  χρησιμοποιούνται 

ειδικά ξηραντήρια, με τα οποία ο χρόνος περιορίζεται σε λίγες ώρες ανάλογα με το είδος 

του προς ξήρανση φυτού.  
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Μετά την ξήρανση ακολουθεί αποθήκευση των προϊόντων. Το κέντρο θα διαθέτει  

υλικά και χώρους αποθήκευσης, με ειδική διαμόρφωση (ξηρές και καλά αεριζόμενες 

αποθήκες), για την αποφυγή αλλοιώσεων από την υγρασία.  

Για την παραλαβή των μη πτητικών βιοδραστικών συστατικών των φυτών  

(φαινολικά συστατικά,  φλαβονοειδή) θα χρησιμοποιείται η μέθοδος της εκχύλισης με 

διαβροχή με χρήση κατάλληλων διαλυτών. Οι διαλύτες μπορεί να είναι συμβατικοί όπως 

αιθανόλη και γλυκερίνη  ή και να εφαρμόζονται τεχνικές πράσινης εκχύλισης. Στην τεχνική 

της πράσινης εκχύλισης χρησιμοποιείται νερό ως διαλύτης. 

 Τα εκχυλίσματα μπορούν μεταποιηθούν περαιτέρω με ξήρανση. Η ξήρανση οδηγεί 

σε εκχυλίσματα με μορφή σκόνης και πραγματοποιείται με την τεχνική της ξήρανσης με 

ψεκασμό (spray –drying) ή με ξήρανσης με κατάψυξη (freeze-drying) γνωστή και ως 

διαδικασία λυοφιλίωσης.  

Για την παραλαβή των αιθέριων ελαίων χρησιμοποιούνται διάφορες μέθοδοι  με 

κυριότερη την απόσταξη με υδρατμούς (hydro-distillation). Τα προϊόντα της απόσταξης 

(αιθέρια έλαια) μπορούν να μεταποιούνται περαιτέρω με παραγωγή ενθυλακωμένων 

μορφών αιθέριων ελαίων με χρήση της τεχνικών ξήρανσης.  

Στο κέντρο αρωματικών φυτών θα δημιουργηθεί εργαστήριο ανάλυσης των δρογών 

και των προϊόντων τους που θα εξυπηρετεί τόσο ανάγκες έρευνας και ανάπτυξης (R&D) 

όσο και ποιοτικού ελέγχου των παραγόμενων προϊόντων (QC). To εργαστήριο θα 

περιλαμβάνει φασματοφωτομετρικές τεχνικές καθώς και χρωματογραφικές (HPLC, GC). 

 

Εικόνα 3: Μεθοδολογία επεξεργασίας νωπών ΑΦΦΥ προς προϊόντα  
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1.6 Προώθηση - Marketing  plans 

 

1.6.1 Πλάνο Μάρκετινγκ, Επικοινωνίας και Προωθητικών 

Ενεργειών 
 

Παράλληλα με τη δημιουργία του Κέντρου προβλέπεται η πραγματοποίηση σειράς 

δράσεων ενημέρωσης και προώθησης των σκοπών και των δυνατοτήτων του στα πλαίσια 

υποστήριξης του αγροτικού τομέα της Περιφέρειας. Θα αναπτυχθεί ένα ολοκληρωμένο 

πλάνο δημοσιότητας και ανάδειξης του σύνθετου χαρακτήρα, του ρόλου και της σημασίας 

του κέντρου.  

Στόχευση των ανάλογων προωθητικών ενεργειών και marketing plans θα είναι η 

διασφάλιση της προστιθέμενης αξίας της παραγόμενης από το Κέντρο γνώσης και 

τεχνογνωσίας και η διάδοση των αποτελεσμάτων από την εφαρμοσμένη έρευνα στο δίκτυο 

καλλιεργητών που σταδιακά θα αναπτυχθεί. Επιπλέον, θα γίνουν δράσεις με κύριο στόχο τη 

μεγιστοποίηση του αντικτύπου του κέντρου σε επίπεδο περιφέρειας αλλά και σε εθνικό 

επίπεδο ώστε να μεγιστοποιηθεί η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των καλλιεργητών 

αλλά και της επιστημονικής κοινότητας (με κύριο στόχο την περαιτέρω προώθηση της 

έρευνας). Σε κάθε περίπτωση, η διάχυση θα πραγματοποιηθεί στο πρότυπο μιας πολυ-

παραγοντικής προσέγγισης, με κινητοποίηση καλλιεργητών, επιστημόνων, εμπλεκόμενων 

φορέων και τοπικών κοινωνιών.  

To Κέντρο θα πρέπει να εξασφαλίσει συμβουλευτικές υπηρεσίες Marketing για την 

ανάπτυξη δημιουργικών στρατηγικών branding. Οι υπηρεσίες αυτές θα αφορούν στην 

ενίσχυση του σήματος (logo) και στην περαιτέρω ανάπτυξη της σχετικής ιστοσελίδας. 

Επιπλέον, θα πρέπει να συνεργαστεί με εξειδικευμένους επαγγελματίες για να αναδείξουν 

την ταυτότητα και το προφίλ του καθώς και τη συνεισφορά και το έργο του συνολικά. 

Τα σχέδια μάρκετινγκ θα πρέπει να υποστηρίξουν τους στρατηγικούς στόχους του 

Κέντρου, οι οποίοι συνοψίζονται στη στήριξη και αναγέννηση του αγροτικού τομέα της 

περιφέρειας, την ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας στον κλάδο των αρωματικών και 

φαρμακευτικών φυτών, την ενίσχυση της οικονομικής και εμπορικής ανάπτυξης, την 

ανάδειξη της αξίας του προϊόντος «Αρωματικά και Φαρμακευτικά Φυτά της Ηπείρου», την 

προαγωγή της έρευνας, την προώθηση της θετικής εικόνας του Κέντρου και την 

προσέλκυση ερευνητών.  

Το ενδεικτικό πλάνο που παρουσιάζεται περιλαμβάνει μια επισκόπηση με τα 

απαραίτητα βήματα δράσης που θα συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων του σχεδίου.  
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1.6.2 Στρατηγικές Προτεραιότητες – Στόχοι 
 

1. Δημιουργία Εικόνας και «Εμπορικό Σήμα» του Κέντρου. Το πρώτο ζητούμενο 

πρέπει να είναι η ενσωμάτωση θετικών μηνυμάτων στις εσωτερικές και εξωτερικές 

επικοινωνίες του Κέντρου. Τα βασικά μηνύματα, θα πρέπει να ενσωματωθούν στα 

ενημερωτικά δελτία, στον ιστότοπο και στο υπόλοιπο παραγόμενο υλικό, βάσει των οποίων 

θα ενημερώνονται όλοι οι ενδιαφερόμενοι.  

2. Προώθηση και Διάθεση στην Αγορά του Προϊόντος «Κέντρο Αρωματικών και 

φαρμακευτικών Φυτών Ηπείρου» (Περιουσιακά Στοιχεία, Έργα, Προγράμματα και 

Υπηρεσίες). Η ποικιλία των δραστηριοτήτων του Κέντρου και η άριστη παροχή υπηρεσιών 

θα μπορούσε να θεωρηθεί το καλύτερο μυστικό της προώθησης του Κέντρου. Το Κέντρο θα 

προωθεί την καινοτομία και την εφαρμοσμένη έρευνα, αποσκοπώντας στην υλοποίηση 

προγραμμάτων με απτά αποτελέσματα. 

3. Διασφάλιση συμμετοχής, δέσμευσης και συνεργασίας της κοινότητας. Βασικό 

κομμάτι αποτελεί η δικτύωση και συνεργασία του Κέντρου με την τοπική – περιφερειακή 

Κοινότητα, δημόσιους φορείς και λοιπούς οργανισμούς (κλαδικοί, ερευνητικοί, 

εκπαιδευτικοί κλπ). 

 

1.6.3 Κοινό Στόχος 

 

Το Κέντρο θέλει να προσεγγίσει ένα ευρύ κοινό στόχο - διαμορφωτών γνώμης σε 

τοπικά, περιφερειακά, εθνικά και διεθνή ακροατήρια  

1. Καλλιεργητές και επιχειρηματίες του κλάδου αρωματικών και φαρμακευτικών 

φυτών  

2. Επενδυτές και εν δυνάμει επιχειρηματίες 

3. Επιχειρηματικοί ηγέτες και εμπορικοί φορείς 

4. Κλαδικοί Φορείς και Οργανώσεις 

5. Δημόσιοι Φορείς και Οργανισμοί 

6. Εκπαιδευτικά και Ερευνητικά Ιδρύματα 

7. Πολιτικοί και υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής 

8. Δημοσιογράφοι, bloggers και άλλοι σχολιαστές  
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Προκειμένου να διατηρηθεί ο ρόλος του Κέντρου ως ουσιαστική φωνή στις 

συζητήσεις για το επιχειρηματικό μέλλον της περιφέρειας, τα όποια προωθητικά και 

επικοινωνιακά σχέδια  θα πρέπει να επιδιώκουν: 

 

• Εμπλοκή και σύνδεση με τα βασικά ακροατήρια μέσω ψηφιακών και 

παραδοσιακών μέσων. 

• Επεξήγηση με διαφάνεια του ρόλου του Κέντρου ως ερευνητικό, επιχειρηματικό, 

αναπτυξιακό, πυλώνα της περιφέρειας. 

• Συμμετοχή σε συζητήσεις σχετικά με την ανταγωνιστικότητα του Κέντρου. 

• Δημιουργία σχέσεων για τη διευκόλυνση της δέσμευσης μεταξύ βασικών 

ενδιαφερομένων τοπικών μερών. 

 

1.6.4 Ενέργειες 

1) Οριστικοποίηση Στρατηγικής και Μηνυμάτων του Κέντρου  

Η στρατηγική χάραξη της θέσης του Κέντρου με τα αντίστοιχα μηνύματα που την 

υποστηρίζουν θα αποτελέσουν την φωνή προσέλκυσης στο Κέντρο. Με μία δυναμική 

στρατηγική και με ένα μήνυμα ισχυρής θέσης, για το Κέντρο, θα είναι εφικτή η επιδίωξη 

νέων ευκαιριών για την εκμετάλλευση και προώθηση της εικόνας του μέσω των καναλιών 

επικοινωνίας (δράσεις σε τοπικά ΜΜΕ, κοινοτικές, εταιρικές και εμπορικές σχέσεις κλπ). Η 

στρατηγική τοποθέτηση του Κέντρου, θα πρέπει να εστιάζει στον τρόπο με τον οποίο θα 

διαμορφωθούν τα κατάλληλα μηνύματα που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν και να 

υποστηρίξουν αυτήν την τοποθέτηση. 

2) Εσωτερική Επικοινωνία  

Οι υπάλληλοι του κέντρου παίζουν ένα σημαντικό ρόλο στην προώθηση της εικόνας 

του. Είναι σημαντικό το Κέντρο να παρέχει στους εργαζόμενους τα εργαλεία και τις 

πληροφορίες που χρειάζονται για να γίνουν πρεσβευτές (brand ambassadors). Οι 

εργαζόμενοι πρέπει να είναι ενημερωμένοι για όλα τα θέματα, τις υπηρεσίες, τα 

προγράμματα και τις εξελίξεις που τρέχουν στο Κέντρο ώστε να είναι σε θέση να τα 

επικοινωνούν αποτελεσματικά. Η ενίσχυση συστήματος Intranet θα παράσχει τη 

δυνατότητα γρήγορης και αποτελεσματικής διανομής της πληροφορίας. 

 



57 
 

3) Προληπτικό Πρόγραμμα Σχέσεων με Τα ΜΜΕ  

Θα πρέπει να προωθείται ενεργά η παροχή πληροφοριών στα μέσα ενημέρωσης 

και να υπάρχει άμεση ανταπόκριση από το Κέντρο για τα δρώμενα εντός και εκτός του 

Κέντρου όπως (έργα, ερευνητικά αποτελέσματα, εξελίξεις, νέες συνεργασίες, τεχνολογία - 

καινοτομίες, διοργανώσεις, παρεμβάσεις/ happenings, κοινωνικές δράσεις, θέματα 

διεθνούς ενδιαφέροντος που άπτονται της πολιτικής του Κέντρου, θέματα του άμεσου 

ενδιαφέροντος των επιχειρηματιών του κλάδου που καλύπτονται μέσα από το Κέντρο). Η 

ετοιμότητα στην παροχή πληροφορίας προς τα μέσα προϋποθέτει τη δημιουργία σταθερών 

σχέσεων με δημοσιογράφους που μπορούν να διοχετεύσουν έγκυρα, αξιόπιστα και 

αποτελεσματικά τα μηνύματα του Ανοικτού Κέντρου στους αποδέκτες κατοίκους, 

αγοραστές, και επισκέπτες. 

4) Διαφήμηση 

Η διαφήμιση είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος για την προσέλκυση αγοραστών  

προς ένα νέο στην αγορά παίκτη. Στις διαφημίσεις, θα συμπεριλαμβάνονται όλες οι 

πληροφορίες σχετικά με τα συστατικά των προϊόντων. Προτείνεται η προώθηση σε  ένα 

μείγμα διαφορετικών πλατφορμών, τόσο σε απευθείας σύνδεση όσο και εκτός σύνδεσης. 

Οι διαφημίσεις θα πρέπει να βασίζονται στο European Advertising Standards Alliance 

(EASA) Best Practice Recommendation on Online Behavioral Advertising. (http://www.easa-

alliance.org/products-services/publications/best-practice-guidance) 

Παραδείγματα περιοδικών που παρουσιάζουν ενδιαφέρονν για τη διαφήμιση είναι: 

 ACTIF's (a magazine on functional, health and food ingredients market) 

 SOFW Journal 

 Nutraceuticals Business Review 

 Wellness foods & supplements 

 NutraIngredients 

 Nutraceuticals Now 

 Nutraceuticals World 

Οι πλατφόρμες ηλεκτρονικής συναλλαγής μεταξύ επιχειρήσεων (Business- to-Business, 

B2B) είναι καλές θέσεις για τη διαφήμιση των δημοσιεύσεων σχετικά με τη νέα επιχείρηση  

ή / και τα προϊόντα της, για παράδειγμα: 

 Alibaba  

http://www.easa-alliance.org/products-services/publications/best-practice-guidance
http://www.easa-alliance.org/products-services/publications/best-practice-guidance
http://www.editionsbgm.fr/en/?page_id=6
http://www.sofw.com/
https://nutraceuticalbusinessreview.com/
http://www.harnisch.com/en/wellness-foods-supplements/
https://www.nutraingredients.com/Article/2015/09/22/Number-cruncher-Europe-s-key-supplement-markets-brands-opportunities-revealed
http://www.nutraceuticalsnow.com/articles/
http://www.nutraceuticalsworld.com/
http://www.alibaba.com/
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 TradeB2B 

 Global Sources 

Επίσης προτείνεται η προώθηση σε  ιστοσελίδες που προσφέρουν έναν κατάλογο 

προμηθευτών συστατικών τροφίμων. Μια από τις μεγαλύτερες είναι η ingridnet.com. 

5) Εμπορικές εκθέσεις 

Οι εμπορικές εκθέσεις είναι ένα από τα πιο σημαντικά μέρη για τη διασταύρωση 

παραγωγών- προμηθευτών και αγοραστών. Είναι ιδανικοί τόποι για να αναζητηθούν νέοι 

επιχειρηματικοί συνεργάτες και να συλλεχθούν πληροφορίες σχετικά με τις νέες τάσεις και 

τις εξελίξεις των προϊόντων. Μπορούν  να χρησιμοποιηθούν  ως πλατφόρμα για να 

παρουσιαστούν  τα προϊόντα  σε ένα ευρύ κοινό. Αυτό θα μπορούσε να είναι εθνικό ή 

διεθνές. Υπάρχουν επίσης εξειδικευμένες εκδηλώσεις για πιο εξειδικευμένες βιομηχανίες / 

τομείς. 

Υπάρχει η επιλογή  έκθεσης σε μια εμπορική έκθεση ή και απλής επίσκεψης. Στην 

πρώτη περίπτωση, θα πρέπει πρωτίστως να γίνει λεπτομερής υπολογισμός του κόστους, 

καθορισμός επιμέρους στόχων και ανάπτυξης μιας ιδέας/ παρουσίασης σε stand και 

πρόσκληση επισκεπτών. 

Οι κορυφαίες εμπορικές εκθέσεις στην Ευρώπη για τα φυσικά συστατικά για τα 

προϊόντα υγείας είναι: 

 BioFach (for organic products) (https://www.biofach.de/en ) 

 Vitafoods (https://www.vitafoods.eu.com/en/welcome.html ) 

 Health Ingredients Europe (https://www.figlobal.com/hieurope/ ) 

 

Πως επιλέγεται η καταλληλότερη εμπορική έκθεση; Θα πρέπει να απαντηθούν ερωτήματα 

όπως: 

 Τι είδους προϊόντα θα εκτεθούν;  

 Σε ποιο τμήμα της αγοράς χρησιμοποιούνται; 

 Τα προϊόντα αυτά είναι βιολογικά πιστοποιημένα;  

 Η εμπορική έκθεση επικεντρώνεται στην καινοτομία;  

 Θα υπάρχει δυνατότητα εύρεσης  πολλών νέων / καινοτόμων προϊόντων εκεί;  

 Είναι ανοιχτή η εμπορική έκθεση για εμπορικά σήματα από χώρες εκτός 

Ευρώπης ή επικεντρώνεται σε ευρωπαϊκές εταιρείες; 

Μετά από μια εμπορική έκθεση, θα πραγματοποιείται το σωστό follow up και θα 

καταγράφεται η σχετική πρόοδος. Πολύ σημαντική είναι η άμεση επικοινωνία του φορέα 

http://www.tradeb2b.net/
http://www.globalsources.com/
https://www.biofach.de/en
https://www.biofach.de/en
https://www.vitafoods.eu.com/en/welcome.html
https://www.vitafoods.eu.com/en/welcome.html
http://www.figlobal.com/hieurope/
https://www.figlobal.com/hieurope/


59 
 

με τα άτομα που ήρθαν σ επαφή με τα προϊόντα του (βάση επαγγελματικών καρτών  και 

των σημειώσεων που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της εμπορικής έκθεσης). 

Ακολουθεί η αποστολή του υλικού που συζητήθηκε. Οι πρώτες και τις δεύτερες εντυπώσεις 

είναι το κλειδί στην επιτυχία μιας εμπορικής έκθεσης. 

 Πιθανοί αγοραστές για τα προϊόντα της επιχείρησης/ φορέα μπορούν να 

αναζητηθούν και στους  ηλεκτρονικούς καταλόγους των εκθέσεων. Με αυτόν τον τρόπο  θα 

προσδιοριστούν οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στα τμήματα της αγοράς 

ενδιαφέροντος καθώς και οι χώρες-στόχοι . Αυτοί οι κατάλογοι περιέχουν συνήθως 

συνδέσεις με τα εταιρικά προφίλ των εκθετών, τα στοιχεία επικοινωνίας και τα προϊόντα 

που παράγουν ή αναζητούν.  

Παραδείγματα: 

 κατάλογος  εκθετών της Health Ingredients Europe 2018  

(https://www.figlobal.com/hieurope/exhibitors ) 

 κατάλογος εκθετών και προϊόντων της BioFach 2018 

(https://www.biofach.de/en/ausstellerprodukte/exhibitorlist ) 

6) Συμμετοχή σε ενώσεις εμπορικών αναπτυξιακών προγραμμάτων και προγραμμάτων 

στήριξης εξαγωγών 

Οι επαφές στις ενώσεις ανάπτυξης του εμπορίου είναι χρήσιμες επαφές.  

Παραδείγματα: 

 Centre for the Promotion of Import from developing countries (CBI)  

(https://www.cbi.eu/ ) 

 Swiss Import Promotion Programme (SIPPO) 

(https://www.importpromotiondesk.com/en/ ) 

 German Import Promotion Desk (IPD) 

(https://www.importpromotiondesk.com/en/) 

7) Δικτυακός τόπος κέντρου 

Θα πρέπει να δημιουργηθεί μια ζωντανή, φιλική προς το χρήστη ιστοσελίδα 

προσανατολισμένη στις υπηρεσίες του Κέντρου και με έμφαση στην εύκολη πρόσβαση στην 

πληροφορία. Ο ιστότοπος θα πρέπει να ενημερώνεται με νέο περιεχόμενο σε τακτική βάση. 

Η σύγχρονη έγκαιρη και άμεση μετάδοση της επικαιρότητας και των ειδήσεων σχετικά με 

θέματα που αφορούν τις δραστηριότητες του Κέντρου και η χρήση οπτικού υλικού 

(φωτογραφίες) θα κρατούν το περιεχόμενο φρέσκο και θα ενθαρρύνουν τις συχνότερες 

https://www.figlobal.com/hieurope/exhibitors
https://www.biofach.de/en/ausstellerprodukte/exhibitorlist
https://www.cbi.eu/
https://www.cbi.eu/
http://www.sippo.ch/
https://www.importpromotiondesk.com/en/
https://www.importpromotiondesk.com/en/home/
https://www.importpromotiondesk.com/en/
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επισκέψεις (επισκεψιμότητα) στη σελίδα. Οι ενημερωτικές εκδόσεις θα περιλαμβάνουν 

συνδέσμους προς άλλες σελίδες και κοινωνικά μέσα ενημέρωσης για την αύξηση της 

ευκολίας χρήσης των επισκεπτών του ιστότοπου. 

Συνοπτικά, ο ιστότοπος πρέπει να περιλαμβάνει: 

 Βασικές πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα, τις εγκαταστάσεις και το 

Κέντρο 

 Τα σωστά στοιχεία επικοινωνίας 

 Οποιαδήποτε σχετική τεκμηρίωση, όπως προδιαγραφές προϊόντων, δελτία 

δεδομένων ασφαλείας και πιστοποιητικά 

 Εικόνες  που δείχνουν το Κέντρο, ποια προϊόντα παράγονται  και από πού 

προμηθεύονται οι  πρώτες ύλες  

 Πληροφορίες για το τι ενέργειες πραγματοποιούνται όσον αφορά τη 

βιωσιμότητα και την εταιρική βιώσιμη ευθύνη (Corporate Sustainable 

Responsibility, CSR) 

Σημαντικό είναι επίσης να γίνει επένδυση στη βελτιστοποίηση μηχανών 

αναζήτησης (Search Engine Optimisation, SEO). Αυτή είναι μια στρατηγική που μπορεί να 

διευκολύνει τις μηχανές αναζήτησης να βρουν το φορέα αμεσότερα . Με αυτόν τον τρόπο 

θα γίνει ευκολότερο για τους πιθανούς αγοραστές να έρθουν σε επαφή μαζί του.  

Για τη δημιουργία μιας ιδανικής ιστοσελίδας, θα πρέπει να γίνει αρχικά μια 

περιήγηση σε ιστοσελίδες άλλων προμηθευτών και ευρωπαίων αγοραστών ώστε να 

παρθούν πληροφορίες όπως: 

 Τι είδους πληροφορίες συμπεριλαμβάνουν; 

 Τι ενέργειες πραγματοποιούν όσον αφορά τη βιωσιμότητα; 

 Τι είδους πληροφορίες μοιράζονται σχετικά με τους προμηθευτές τους; 

Επιπλέον, βασικές πληροφορίες σχετικά με τη βελτιστοποίηση της ιστοσελίδας για 

καταχωρίσεις αναζήτησης περιέχονται στην επίσημη ιστοσελίδα της Κομισιόν 

(http://ec.europa.eu/ipg/content/optimise/seo/index_en.htm) και του Google 

(https://support.google.com/webmasters/answer/40349?hl=en). 

8) Πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης 

Θα πρέπει να εκπονηθεί ένα πρόγραμμα μέσων κοινωνικής δικτύωσης (που θα 

εστιάζει στη δημιουργία περιεχομένου εμπιστοσύνης που θα «αρέσει» στους χρήστες και 

θα επιβεβαιώνει την προτίμησή τους, θα σχολιάζουν, θα το μοιράζουν, με στόχος να 

καταστεί ευρέως γνωστό και με αυτό τον τρόπο θα διαδίδουν όλη την πληροφορία σχετικά 

http://ec.europa.eu/ipg/content/optimise/seo/index_en.htm
https://support.google.com/webmasters/answer/40349?hl=en
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με το Κέντρο. Η ηλεκτρονική πρόσβαση των διοργανώσεων στο Κέντρο θα τονίζεται στα 

μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να ενθαρρύνεται η συμμετοχή και γνώμη του κοινού. 

 Οι περισσότεροι ευρωπαίοι αγοραστές χρησιμοποιούν διαδικτυακά κοινωνικά 

δίκτυα για να επικοινωνούν με πιθανούς προμηθευτές. Με τη σειρά τους, αναμένουν από 

τους προμηθευτές να δραστηριοποιούνται σε απευθείας σύνδεση και να επικοινωνούν σε 

επαγγελματικό επίπεδο. Αυτό σημαίνει ότι είναι απαραίτητες σαφείς, προσβάσιμες και 

ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με την επιχείρηση/ φορέα και τα προϊόντα του σε 

ηλεκτρονικές πλατφόρμες δικτύωσης όπως: 

-LinkedIn 

-Xing 

-Twitter   

-Facebook  

-Instagram 

 

 Από αυτές, η LinkedIn και η Xing είναι ιδιαίτερα σημαντικές για τις επαφές μεταξύ 

επιχειρήσεων.  

Πολλές ενώσεις και περιοδικά παρέχουν επίσης διαδικτυακές πλατφόρμες 

δικτύωσης. Ένα παράδειγμα είναι η ENA - European Nutraceutical Association 

(http://www.enaonline.org/index.php?lang=en&path=news). Σε αυτή την ιστοσελίδα 

πραγματοποιούνται ανακοινώσεις και συζητήσεις που αφορούν νέα της βιομηχανίας. Ο 

ιστότοπος προσφέρει επίσης έναν καλό τρόπο επικοινωνίας με πελάτες, συνεργάτες ή/ και 

προμηθευτές. Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα δημοσίευσης ανακοινώσεων για κενές 

θέσεις εργασίας ή προσφορές για έργα. 

9) Ενημερωτικό Δελτίο 

Προτείνεται να συντάσσεται μηνιαίο ενημερωτικό δελτίο για τα τεκταινόμενα στο 

Κέντρο, την παροχή ειδήσεων ενδιαφέροντος και πληροφοριών το οποίο θα προωθείται 

στην ιστοσελίδα του Κέντρου και δια των προφίλ του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.  

10) Μάρκετινγκ 

Θα πρέπει να υπάρχει σταθερή συνεργασία με εξωτερικούς συνεργάτες 

(διαφημιστές, τυπογράφοι κλπ) για την παραγωγή υψηλής ποιότητας εμπνευσμένων 

υλικών, συμπεριλαμβανομένων των ενημερωτικών δελτίων, διαφημίσεων, φυλλαδίων, 

σήμανσης, φωτογραφίας, ιστοσελίδων, βίντεο, κλπ).  

http://www.enaonline.org/
http://www.enaonline.org/index.php?lang=en&path=news
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11) Έρευνες Κοινής Γνώμης 

Η διεξαγωγή σε σταθερή βάση έρευνας κοινής γνώμης με συμμετέχοντες τους 

επιχειρηματίες, ερευνητές, λοιπούς επισκέπτες του Κέντρου καθώς και λοιπά 

ενδιαφερόμενα μέρη. Η έρευνα θα χρησιμοποιηθεί για την παρακολούθηση του δείκτη 

ικανοποίησης και ευαισθητοποίησης του κοινού στόχου σχετικά με τις υπηρεσίες, τα 

δρώμενα, τη συνολική εικόνα και τη συνεισφορά του Κέντρου, καθώς και για τις 

προσπάθειες ενημέρωσης και ανατροφοδότησης της ταυτότητας των μηνυμάτων για την 

προώθηση του Κέντρου. 

12) Πρόγραμμα Εκδηλώσεων 

Το Κέντρο θα πραγματοποιεί ειδικές εκδηλώσεις που θα φέρνουν σε επαφή το 

Κέντρο με το κοινό – στόχο. Η ομάδα διοργάνωσης εκδηλώσεων του Κέντρου θα επιδιώκει 

προσπάθειες συνεχούς βελτίωσης για την ανάπτυξη του σχεδίου, του concept και τον 

εντοπισμό ευκαιριών βελτίωσης της αποτελεσματικότητας και της διαδικασίας των 

εκδηλώσεων.  

13) Διαφημιστικοί Χώροι και Τρόποι 

Τα banners και τα πανό αποτελούν έναν δημιουργικό τρόπο προώθησης του 

Κέντρου, της λειτουργίας του, των υπηρεσιών του, των δραστηριοτήτων και των 

εκδηλώσεων του. Το Κέντρο θα το προσεγγίσουν διάφορες επιχειρήσεις, οργανώσεις, 

φορείς για να χρησιμοποιήσουν τους χώρους του, τη φήμη του, τα στοιχεία λειτουργίας 

του, για τη διοργάνωση εκδηλώσεων. Πρέπει λοιπόν να αναπτυχθεί μία πολιτική και μία 

διαδικασία για το σχεδιασμό διαφημιστικών χώρων και τρόπων προβολής και φιλοξενίας 

διαφημιστικών μηνυμάτων σε βασικές περιοχές του Κέντρου. 

14) Επικοινωνιακό Πρόγραμμα ανάδειξης “Περιουσιακών Στοιχείων” Και Έργων  

Κάθε χρόνο, η ομάδα Marketing και Επικοινωνίας θα προσδιορίζει ποια 

περιουσιακά στοιχεία, έργα, προγράμματα και υπηρεσίες πρέπει να επισημαίνονται στις 

επικοινωνίες. Τα «περιουσιακά στοιχεία» αφορούν τη συσσωρευμένη γνώση και μπορεί να 

περιλαμβάνουν ερευνητικά αποτελέσματα, παραδοτέα έργων κλπ. Ο κατάλογος θα 

συντάσσεται με βάση το βαθμό ενδιαφέροντος του κοινού - στόχου, τυχόν ειδικών 

εκδηλώσεων αλλά και των επιπλέον έργων και δράσεων που εκτελούνται στο Κέντρο και 

άπτονται του ενδιαφέροντος του κοινού-στόχου.  
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15) Εσωτερική Ομάδα Συντονισμού Επικοινωνίας  

Μια εσωτερική συντονιστική ομάδα επικοινωνίας θα πρέπει να συναντιέται κάθε 

μήνα για να μοιράζεται τις τελευταίες πληροφορίες σχετικά με την εξέλιξη των έργων, τα 

θέματα και τις προγραμματισμένες εκδηλώσεις του Κέντρου στα κοινωνικά μέσα 

ενημέρωσης, στα ενημερωτικά δελτία, στα δελτία τύπου κλπ. Η ομάδα Επικοινωνίας θα 

προετοιμάζει φυλλάδια και διάφορα υλικά επικοινωνίας σε ποικίλες μορφές 

χρησιμοποιώντας γλώσσα και έννοιες που είναι απλές και εύκολα κατανοητές στο κοινό 

στόχο.  

16) Επικοινωνία Με Άλλους Οργανισμούς  

Η ομάδα Επικοινωνίας θα διατηρεί στενή επαφή με τοπικές ομάδες και 

επιχειρήσεις, όπως Επιμελητήρια, τοπικούς συνδέσμους, Δήμους, Εκπαιδευτικά ιδρύματα, 

Πολιτιστικούς φορείς, Κοινωφελείς Οργανισμούς, επιχειρήσεις και άλλους φορείς για την 

από κοινού συντονισμένη προσπάθεια επικοινωνίας και αξιοποίησης των ευκαιριών με 

στόχο την θετική ανάπτυξη του κλάδου αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών της 

Περιφέρειας. Η Συνεργασία είναι απαραίτητη με στόχο τη βελτίωση της εικόνας του 

Κέντρου. Θα πρέπει κατ αρχήν να δημιουργηθεί ένας κατάλογος με υφιστάμενους και 

πιθανούς συνεργάτες που θα βοηθήσουν στην υλοποίηση των προσπαθειών προώθησης 

και να διατηρηθεί επικοινωνία σε τακτική βάση με παροχή πληροφοριών, υποστήριξη και 

προώθηση εκδηλώσεων κλπ.  

1.6.5  Έγκριση και Επικαιροποίηση Σχεδίων  

- Τα όποια σχέδια μάρκετινγκ και επικοινωνίας θα πρέπει να εγκρίνονται από το 

Δ.Σ. του Κέντρου. 

- Τα σχέδια θα είναι χρονικού ορίζοντα τριετίας 

- Η προσπάθεια θα αξιολογείται σε τριμηνιαία βάση και θα προσαρμόζεται 

ανάλογα με τις ανάγκες. 

- Η πρόοδος που θα σημειωθεί στις δράσεις θα χρησιμοποιηθεί και για την 

αξιολόγηση της επιτυχίας του σχεδίου. 

- Η χρηματοδότηση θα εγκρίνεται ως μέρος της ετήσιας διαδικασίας του 

προϋπολογισμού του Κέντρου. 

- Η χρηματοδότηση θα υποστηρίζει τις ενέργειες, τις διαδικασίες και τα εργαλεία 

του μάρκετινγκ και της επικοινωνίας. 

- Οι δαπάνες του προϋπολογισμού και το χρονοδιάγραμμα θα επανεξετάζονται σε 

τακτά χρονικά διαστήματα (θέματα επαναπροσδιορισμού)  
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1.7 Κέντρο εκπαίδευσης 
 

Το Κέντρο θα έχει τη δυνατότητα να λειτουργεί και ως Κέντρο Εκπαίδευσης με 

σκοπό την οργάνωση προγραμμάτων δια βίου εκπαίδευσης τα οποία θα περιλαμβάνουν 

σεμινάρια για παλιούς και νέους γεωργούς με αντικείμενο την καλλιέργεια αρωματικών και 

φαρμακευτικών φυτών (do it yourself/ know how). Η δια βίου εκπαίδευση θα 

υποστηρίζεται με διανομή έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού το οποίο θα είναι διαθέσιμο 

και στο διαδίκτυο. Επίσης, το Κέντρο θα έχει τη δυνατότητα ανάπτυξης εφαρμοσμένης 

έρευνας και τεχνολογίας στον κλάδο της δημιουργίας καινοτόμων προϊόντων (functional 

foods, novel products). Έτσι, οι γεωργοί θα επωφεληθούν σημαντικά από την ανάπτυξη 

ρεαλιστικών προγραμμάτων που θα ανταποκρίνονται στις εκπαιδευτικές τους ανάγκες οι 

οποίες θα καθορίζονται σε συνεννόηση του Κέντρου με τους ίδιους.  

 

● Εκπαιδευτικά σεμινάρια και ημερίδες σχετικά με την παρακολούθηση και ενημέρωση 

νέων τάσεων στο χώρο των ΑΦΦΥ και των εφαρμογών τους στη βιομηχανία, των 

ιδιαιτεροτήτων των προϊόντων της Ηπείρου και προτάσεις ιδεών για την ανάδειξή τους 

● Συνεχής εκσυγχρονισμός των μεθοδολογιών παραλαβής αιθέριων ελαίων και 

εκχυλισμάτων (εναλλακτικοί διαλύτες, χρόνοι, τεχνικές, καινοτόμες μέθοδοι) και 

διάχυση της νέας γνώσης με διαλέξεις εντός και εκτός του Κέντρου και πρακτική 

εφαρμογή 

● Συμβουλευτική υποστήριξη και παροχή τεχνογνωσίας σε παραγωγούς 

● Συνεργασία με τοπικούς εκπαιδευτικούς φορείς (ΤΕΙ Ηπείρου, ΕΛΓΟ κ.ά.) για τη 

διεκδίκηση μεγαλύτερων ευρωπαϊκών προγραμμάτων/ χρηματοδοτήσεων. Ο 

εξοπλισμός του Κέντρου θα είναι επίσης στη διάθεση των φοιτητών για την εκπόνηση 

διπλωματικών εργασιών ή/και πρακτικής άσκησης. 
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1.8 Τόπος εγκατάστασης- Επιλογή Χωροθέτησης 

 

Η περιοχή και η θέση εγκατάστασης του Κέντρου πρέπει να πληροί τα παρακάτω κριτήρια: 

1. Να έχει άμεση πρόσβαση σε δρόμο για την εύκολη κυκλοφορία συμβατικών αλλά 

και βαρέων οχημάτων που κινούνται από και προς το Κέντρο.  

2. Να εξασφαλίζει ασφαλή και εύκολη πρόσβαση οδικώς, επαρκή συγκοινωνιακή 

σύνδεση και εξυπηρέτηση.  

3. Να διαθέτει σχετική εγγύτητα (απόσταση 1 ώρας) σε συγκοινωνιακό κόμβο (εθνική 

οδό, ή/και αεροδρόμιο ή/και λιμάνι, σιδηροδρομικό σταθμό).  

4. Να διασφαλίζει σχετική εγγύτητα σε καλλιεργητές. 

5. Να μπορεί να καλύπτει τις ανάγκες σε ηλεκτρικό ρεύμα και νερό. 

6. Να μην είναι εκτεθειμένο σε ιδιαίτερα ισχυρούς ανέμους. 

7. Να έχει τη δυνατότητα ανεύρεσης εργατικού - τεχνικού προσωπικού. 

8. Να μπορεί να προμηθευτεί εύκολα το απαραίτητο φυτικό και καλλιεργητικό υλικό. 

9. Να εξασφαλίζει διαθεσιμότητα καλλιεργήσιμων εκτάσεων (για πιλοτική 

καλλιέργεια). 

10. Να είναι εντός σαφώς οριοθετημένης περιοχής έτσι ώστε να υπάρχει η δυνατότητα 

φύλαξης και ελέγχου / περιορισμού της πρόσβασης (κατά τις ώρες που δεν 

λειτουργεί το Κέντρο), για να επιτυγχάνεται ο απαιτούμενος βαθμός ασφάλειας του 

προσωπικού, των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού του Κέντρου.  

11. Να αξιοποιεί υφιστάμενη υποδομή ή υφιστάμενο ανενεργό κτιριακό απόθεμα 

(επιθυμητό όχι απαραίτητο κριτήριο). 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και την ύπαρξη σχετικών υποδομών και εγκαταστάσεων 

και σε συνέχεια συζητήσεων με την Αναθέτουσα ως προτεινόμενος χώρος καταγράφεται:  

Α) ο χώρος του Αγροκτήματος του Αναγνωστοπούλειου Ιδρύματος στην Κόνιτσα Ιωαννίνων  

Θεωρείται ότι αποτελεί τον πιο κατάλληλο χώρο για την εγκατάσταση του Κέντρου 

Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών Ηπείρου καθώς οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις 

έχουν τη δυνατότητα εφόσον διενεργηθούν οι απαραίτητες βελτιώσεις και 

κατασκευαστικές παρεμβάσεις να καλύψουν τα παραπάνω κριτήρια.  
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Χάρτης 1: Τόπος Εγκατάστασης  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η έκταση είναι περιφραγμένη και προστατευμένη και υπάρχει υφιστάμενο προσωπικό του 

Ιδρύματος το οποίο είναι επιφορτισμένο με την επιμέλεια, φροντίδα, συντήρηση του 

χώρου. 

Εντός της συνολικής έκτασης διατηρείται σημαντικό κτιριακό απόθεμα το οποίο θα 

μπορούσε να αξιοποιηθεί για την κάλυψη των αναγκών του Κέντρου. Τα κτίρια 

κατασκευάστηκαν μετά το 1920 ενώ τμήματά τους έχουν ανακαινιστεί τη δεκαετία του ‘50. 

Απαιτούνται εργασίες καθαιρέσεων, καθαρισμών, εκτεταμένες εργασίες αποξηλώσεων, 

εργασίες καλλωπισμού και εργασίες διαμόρφωσης των χώρων. Παράλληλα το Ίδρυμα 

διαθέτει δικές του καλλιεργήσιμες εκτάσεις: 450 στρέμματα ξερικά (εντός του οικοπέδου 

του Ιδρύματος, τα οποία μπορούν να μετατραπούν και σε ποτιστικά καθώς υπάρχει 

γεώτρηση) και 350 αρδευόμενα στρέμματα (στον κάμπο, σε κοντινή απόσταση). 

Στη συνέχεια απεικονίζεται η προτεινόμενη τοποθεσία και δίνονται ενδεικτικές 

συντεταγμένες και έκταση των χώρων. 

 

 



67 
 

Χάρτης 2: Θέση αγροτεμαχίου του Αναγνωστοπούλειου Ιδρύματος  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Έκταση «Αναγνωστοπούλειου» Ιδρύματος 
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Χάρτης 3: Απεικόνιση έκτασης Αναγνωστοπούλειου Ιδρύματος 
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Στη συνέχεια επιχειρείται μια αρχική ποιοτική αξιολόγηση της προτεινόμενης περιοχής 

εγκατάστασης όπου καταγράφεται ο βαθμός πλήρωσης βάσει των κριτηρίων που 

εξειδικεύθηκαν για την επιλογή του χώρου εγκατάστασης. (“-“ Το κριτήριο δεν καλύπτεται, ,  

“√” Το κριτήριο καλύπτεται μερικώς, “√√” Το κριτήριο καλύπτεται, “√√√” Το κριτήριο 

υπερκαλύπτεται) 

 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

ΧΩΡΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Έκταση 

Αναγνωστοπούλειου 

Ιδρύματος 

√√ √√ √√ √√ √√√ √√ √√√ √√ √√√ √√√ √√√ 

 

Η χωροθέτηση λειτουργιών εντός του Κέντρου και η τοποθέτηση του εξοπλισμού θα γίνει 

σε επόμενο Κεφάλαιο. Ωστόσο καταγράφονται εδώ ενδεικτικά οι βασικοί χώροι που θα 

περιλαμβάνονται: 

- Χώρος Συλλογής και 1ης επεξεργασίας φυτών 

- Χώρος Απόσταξης – εκχύλισης 

- Χώρος Βασικού Εργαστηρίου 

- Βοηθητικό εργαστήριο 

- Αποθηκευτικοί Χώροι 

- Διαμέρισμα για το Διευθυντή του Κέντρου 

- Χώροι γραφείων 

- Χώρος συσκέψεων – συναντήσεων - παρουσιάσεων 

- Εκθετήριο 

- Βιβλιοθήκη 

 

Βάσει της αυτοψίας που διενήργησε η ομάδα έργου έχει γίνει ο αρχικός εντοπισμός των 

χώρων που προτείνεται να αξιοποιηθούν για τη στέγαση των λειτουργιών του Κέντρου. 
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Χάρτης 4: Εντοπισμός εντός οικοπέδου και αρχική επιλογή χώρων Κέντρου  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στο Παράρτημα I δίνονται διαστασιολογημένες κατόψεις κάθε κτιρίου. 
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Η περιοχή που χωροθετείται το Κέντρο εντός του οικοπέδου του Αναγνωστοπούλειου 

Ιδρύματος καταλαμβάνει έκταση 5,98 στρεμμάτων. Σε αυτή υπολογίζονται μόνο οι χώροι 

των κτιριακών εγκαταστάσεων και δεν συνεκτιμώνται οι εκτάσεις που θα αξιοποιηθούν 

μελλοντικά για πιλοτικές καλλιέργειες για τις ανάγκες του Κέντρου. 

Οι συντεταγμένες κορυφών της έκτασης αυτής (κατά ΕΓΣΑ 87), είναι:  

Σημείο Α: Χ= 221984,988     Υ=4438400,511 

Σημείο Β: Χ= 222087,381     Υ=4438411,36 

Σημείο Γ: Χ= 222097,965      Υ=4438334,63 

Σημείο Δ: Χ= 221992,396       Υ=4438343,626 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

Στοιχεία του φορέα της επένδυσης, Νομικό πλαίσιο 

λειτουργίας 
 

Στο Παράρτημα ΙΙ περιγράφονται τα ζητήματα που αφορούν το είδος και το πλαίσιο 

λειτουργίας του Φορέα. 

Ειδικότερα αναλύονται: 

- Η ταυτότητα και ο σκοπός του Φορέα  

Επισημαίνεται ότι η λύση που επιλέχθηκε βασίστηκε αφενός στη διασφάλιση της 

συμμετοχής της Περιφέρειας έτσι ώστε να υποστηρίξει το Κέντρο και αφετέρου στη 

διασφάλιση της δυνατότητας αξιοποίησης πόρων από διαθέσιμες χρηματοδοτήσεις και 

ερευνητικά προγράμματα. 

- Τα όργανα Διοίκησης του Φορέα καθώς και η σύνθεση και οι αρμοδιότητες αυτών 

- Η βασική διάρθρωση και οργάνωση των υπηρεσιών του Φορέα σε τμήματα και οι 

αρμοδιότητες των τμημάτων αυτών 

- Ζητήματα Οικονομικής Διαχείρισης του Φορέα 

- Η προτεινόμενη στελέχωση του Φορέα  

Σε ότι αφορά τη στελέχωση του Κέντρου επισημαίνεται ότι περιγράφεται η ελάχιστη 

προτεινόμενη στελέχωση που είναι απαραίτητη για τη λειτουργία του Κέντρου. Τυχόν 

συνέργειες – οικονομίες κλίμακας σε επίπεδο στελέχωσης δε λαμβάνονται υπόψη σε αυτή 

τη φάση. Θα ληφθούν υπόψη στα λειτουργικά κόστη κατά την εκτίμηση των προοπτικών 

κερδοφορίας του Κέντρου που θα αναλυθεί στο Κεφάλαιο 4. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

3.1 Πρόγραμμα Επενδύσεων – Περιγραφή  

3.1.1 Σκοπιμότητα της Επένδυσης 

Στη σύνταξη μιας μελέτης για τη δημιουργία μιας οποιασδήποτε επιχείρησης, η υπάρχουσα 

εμπειρία και οι υποδομές (οι οποίες ανεξάρτητα από τις αναγκαιότητες, το κόστος και την 

επάρκειά τους), προσδιορίζουν εν πολλοίς τις απαιτήσεις για την υλοποίηση του σχετικού 

επενδυτικού σχεδίου και προγράμματος. 

Είναι σηµαντικό να επισηµανθεί εδώ, η ιδιαιτερότητα του πρωτογενούς τοµέα στον 

προγραµµατισµό της παραγωγικής διαδικασίας, αφού πέραν των άλλων παραµέτρων 

αστάθειας, υπεισέρχονται και παράµετροι, ανεξάρτητοι των επιχειρηµατικών προβλέψεων, 

που αφορούν στην συµπεριφορά των καλλιεργειών και στον τρόπο που αυτά 

ανταποκρίνονται στις πρακτικές σε όφελος ή όχι, της παραγωγικότητάς τους.  

Σκοπός της επένδυσης είναι η δημιουργία ενός σύγχρονου Κέντρου Αρωματικών και 

Φαρμακευτικών Φυτών, το οποίο θα σχεδιαστεί έτσι ώστε να πληροί όλες τις απαιτήσεις 

ενός σύγχρονου ερευνητικού και εργαστηριακού χώρου. Επισημαίνεται ότι οι βασικές 

υπηρεσίες του Κέντρου απευθύνονται στους καλλιεργητές και κύριος στόχος είναι η 

υποστήριξη της οικονομικής ανάπτυξης του κλάδου μέσω της έρευνας με μεταφορά 

τεχνογνωσίας. Συνεπώς λόγω της φύσης του το Κέντρο δεν μπορεί να ιδωθεί ως επιχείρηση 

σε ότι αφορά το επιδιωκόμενο «κέρδος». Επίσης, θα επιδιωχθεί μέσω της έρευνας η 

κατοχύρωση πατεντών με σκοπό τη μετέπειτα εμπορική αξιοποίησή τους. 

Για την επίτευξη όλων των ανωτέρω, προτείνεται η δηµιουργία του Κέντρου µε ευέλικτη 

οργανωτική δοµή, η οποία και θα στηρίζεται: α) Στην υιοθέτηση σύγχρονων παραγωγικών 

και ερευνητικών µεθόδων, β) Στην ανάπτυξη περιβάλλοντος κατάρτισης του προσωπικού 

που θα στελεχώνει το Κέντρο, γ) Στη λήψη µέτρων για τη βελτίωση της ποιότητας εργασίας, 

τον έλεγχο και την αύξηση της παραγωγικότητας, δ) Στη διαρκή προσπάθεια για την 

ενσωµάτωση στις υπηρεσίες που θα παρέχει, το κατά το δυνατό περισσότερων 

ανταγωνιστικών πλεονεκτηµάτων. 
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3.1.2 Σκοπιμότητα του έργου 

Το Κέντρο θα είναι αφοσιωμένο στην προώθηση της έρευνας, την ανάπτυξη προϊόντων και 

παράλληλα στην υποστήριξη των υφιστάμενων και δυνητικών καλλιεργητών αλλά και 

υφιστάμενων επιχειρηματιών του κλάδου αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών. Θα 

αποτελέσει ένα σημαντικό αναπτυξιακό έργο γιατί θα εισάγει τη «νέα καινοτόμα 

αντίληψη» γύρω από την τοπική επιχειρηματική ανάπτυξη, υποστηρίζοντας την άμεση 

διασύνδεση της έρευνας με την αγορά. Θα παρέχει υπηρεσίες και θα λειτουργήσει ως ένας 

χώρος συνάθροισης (meeting point), ερευνητών, καλλιεργητών, επιχειρηματιών, 

επενδυτών, καθιστώντας το ένα σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα για ολόκληρη την 

περιφέρεια.  

Το Κέντρο θα προσφέρει: 

- σε υφιστάμενους καλλιεργητές σύγχρονες εγκαταστάσεις ξήρανσης και απόσταξης, 

καθώς και καθοδήγηση με πρόσβαση σε ερευνητικά αποτελέσματα για τη βελτίωση του 

προϊόντος τους  

- σε δυνητικούς καλλιεργητές και επιχειρηματίες στοχευμένη ενημέρωση και 

συμβουλευτική για να ενθαρρύνει την ενασχόλησή τους με τον κλάδο αρωματικών και 

φαρμακευτικών  

- σε ερευνητές δυνατότητα συμμετοχής σε δράσεις και προγράμματα εφαρμοσμένης 

έρευνας   

- σε ιδρύματα και συνεργαζόμενους φορείς πρόσβαση σε σύγχρονο εξοπλισμό 

Το Κέντρο θα έχει τη δυνατότητα να λειτουργεί και ως Κέντρο διάχυσης και διάδοσης 

αποτελεσμάτων παρέχοντας προγράμματα ενημέρωσης (σε θεωρητικό και πρακτικό – 

πιλοτικό επίπεδο) για παλιούς και νέους καλλιεργητές. Επίσης, το Κέντρο θα έχει τη 

δυνατότητα ανάπτυξης εφαρμοσμένης έρευνας και τεχνολογίας η οποία θα γίνει με τη 

συμμετοχή σε μεγάλο μέρος των καλλιεργητών οι οποίοι θα επωφεληθούν σημαντικά από 

την ανάπτυξη ρεαλιστικών προγραμμάτων που θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους. 

 

3.1.3 Αξιολόγηση της τοπικής και εθνικής σημασίας της επένδυσης 

 

Το Κέντρο θα συμβάλει στην ανάδειξη και αξιοποίηση των Αρωματικών και Φαρμακευτικών 

Φυτών της Ηπείρου, η προώθηση της έρευνας, παραγωγής, διάθεσης και χρήσης τους.  

 Μέσω της λειτουργίας του προωθείται: 
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- Η ανάδειξη των Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών Ηπείρου καθώς και η 

προώθηση της παραγωγής και εμπορίας τους σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο 

εξωτερικό. 

- Η συμβολή στη χάραξη Περιφερειακής πολιτικής για τα Αρωματικά και 

Φαρμακευτικά Φυτά. 

- Η μεταφορά τεχνογνωσίας και τεχνολογίας στους εν δυνάμει παραγωγούς 

(επιστημονική και τεχνική στήριξη για την ανάπτυξη της καλλιέργειας  αρωματικών 

– φαρμακευτικών φυτών και την παραγωγή καινοτόμων προϊόντων).  

- Η υποστήριξη στη δημιουργία πιστοποιημένων προϊόντων, όπως ονομασίας 

προέλευσης, γεωγραφικής ένδειξης, βιολογικής καλλιέργειας, ορεινής Ελλάδας κλπ. 

- Η δημιουργία συνδέσμου συνεργασίας με ερευνητικά κέντρα, επαγγελματίες  και 

άλλους φορείς και η ανάπτυξη δυναμικής σχέσης. 

- Η προβολή των νέων προϊόντων επιδεικνύοντας τις μοναδικές ευεργετικές τους 

ιδιότητες ή/και εφαρμογές στους αντίστοιχους κλάδους (αντικατάσταση χημικών 

προσθέτων/συντηρητικών με ουσίες φυτικής προέλευσης τόσο στη βιομηχανία 

τροφίμων και ποτών όσο και στη φαρμακοβιομηχανία / χρήση τους ως πρόσθετων 

προϊόντων διατροφής για τη διατήρηση και ενίσχυση της υγείας και ευζωίας των 

ζώων, όπως και της ποιότητας και των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών των 

τελικών προϊόντων ζωικής προέλευσης/ χρήση ως συστατικά βάσης στην 

κοσμετολογίας και την αρωματοποιία). 

 

3.1.4 Πιθανές Ωφέλειες από την Επένδυση 

Η προτεινόμενη δομή θα έχει ανεκτίμητο οικονομικό όφελος τόσο για την περιφερειακή 

οικονομία στο σύνολό της όσο και για μεγάλη μερίδα καλλιεργητών αφού μέσω των 

αποτελεσμάτων της εφαρμοσμένης έρευνας, θα έχουν σαφώς μεγαλύτερη 

παραγωγικότητα, ανάδειξη ιδιαίτερων χαρακτηριστικών, βελτίωση ποιότητας και τιμών των 

προϊόντων τους. 

Επιπλέον, σηµαντικό θα είναι το όφελος και για τις µεταποιητικές επιχειρήσεις της περιοχής 

μέσω της προώθησης προϊόντων με βελτιωμένα χαρακτηριστικά (στα γαλακτοκομικά και 

όχι μόνο προϊόντα).  

Η παραγωγή φυτών αλλά και εκχυλισμάτων αναμένεται να αυξηθεί σε περιφερειακό 

επίπεδο. 

Γενικότερα η δημιουργία του Κέντρου θα συμβάλει: 
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- Στο σχεδιασμό και υλοποίηση εξειδικευμένων ερευνητικών προγραμμάτων 

- Στη βελτίωση των καλλιεργειών 

- Στην ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας στον κλάδο, και αύξηση της σχετικής 

προσφοράς 

- Στη σωστή επιλογή φυτών και παραγόμενων προϊόντων (βάσει των 

περιβαλλοντικών και μορφολογικών συνθηκών της κάθε περιοχής) που θα φέρει υψηλές 

αποδόσεις  

- Στη δημιουργία προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας  

- Στην προαγωγή της έρευνας και στη διάδοση των αποτελεσμάτων από την 

εφαρμοσμένη έρευνα στο δίκτυο καλλιεργητών. 

- Στην ανάδειξη της αξίας του τοπικού κλάδου,  

- Στη μεγιστοποίηση της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των καλλιεργητών 

- Στην ενίσχυση της οικονομικής και εμπορικής ανάπτυξης της Περιφέρειας 

 

3.2 Περιγραφή Προϊόντων που θα παραχθούν  

3.2.1 Πρώτες Ύλες 
 

Το κέντρο θα περιλαμβάνει σύγχρονο εξοπλισμό μεταποίησης αρωματικών φυτών που θα 

δίνει τη δυνατότητα παραγωγής εκχυλισμάτων και αιθερίων ελαίων. Παράλληλα και στο 

πλαίσιο της συνεργασίας σε επίπεδο έρευνας με λοιπούς φορείς και ιδρύματα μπορεί να 

μελετηθούν:  

- η παραγωγής υψηλής προστιθέμενης αξίας προϊόντων όπως είναι αιθέρια έλαια σε 

ενθυλακωμένη μορφή και αιθέρια έλαια σε μαλακές κάψουλες. 

- Η παραγωγή εκχυλισμάτων με λυοφιλίωση σε ξηρές μορφές. Τα προϊόντα αυτά 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως πρώτες ύλες της βιομηχανίας τροφίμων και 

καλλυντικών . 

Οι παραπάνω μορφές μπορούν να χρησιμοποιηθούν αυτούσιες ή σε συνδυασμό με άλλα 

συστατικά για την παραγωγή των παρακάτω εμπορικών προϊόντων: 
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 Ξηρή δρόγη του φυτού: συνήθως διατίθενται στη μορφή θρυμματισμένου ή 

τεμαχισμένου ανθού/βλαστού, κυκλοφορεί ευρέως σε αλυσίδες υπεραγορών και σε 

παντοπωλεία. Κύρια χρήση τους είναι η αρτυματική, όπου προστίθενται στα φαγητά σε 

μικρές ποσότητες με σκοπό τη βελτίωση των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών τους.   

 Βοτανικά εκχύματα και τσάγια: δε θεωρείται κατηγορία φαρμακευτικών προϊόντων, 

συνεπώς δεν είναι απαραίτητα η έγκρισή τους από τον Ε.Ο.Φ. για την εμπορική τους 

κυκλοφορία, εκτός και εάν επισημαίνονται θεραπευτικές ιδιότητες και δοσολογία στη 

συσκευασία (βλ. Φαρμακευτική δράση). 

 Φαρμακευτικά προϊόντα διατροφής (neutraceuticals): προϊόντα διατροφής με 

προστιθέμενη αξία, στα οποία γίνεται εμπλουτισμός του με φυτικές ουσίες που φέρουν 

λειτουργικές ιδιότητες ευεργετικές για την υγεία του ανθρώπου  

 Διαιτητικά συμπληρώματα: συμπεριλαμβάνονται στις υγιεινές τροφές, επιπλέον 

ανήκουν στην κατηγορία των μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων 

 Βοτανικά φάρμακα: κυκλοφορούν σε μορφή κάψουλας, χαπιού ή τονωτικού 

σιροπιού, ιδιαίτερα δημοφιλή στους χώρους της εναλλακτικής ιατρικής 

 Φυτικά φάρμακα: Φυτικά φαρμακευτικά προϊόντα, συνήθως συνταγογραφούμενα, 

με προσδιορισμένη χημική σύσταση και τεκμηριωμένες φαρμακευτικές ιδιότητες 

 Αρωματοθεραπευτικά έλαια: χρησιμοποιούνται ευρέως στη βιομηχανία 

αρωματοποιίας, φαρμάκων, καλλυντικών, τροφίμων και ποτών 

Οι δραστικές ενώσεις των Α/Φ φυτών αποτελεί αντικείμενο εντατικής έρευνας. Στο 

παρελθόν, η χρήση (φαρμακευτική δράση, δοσολογία, συνιστώμενες εφαρμογές) των Α/Φ 

φυτών παρουσίαζε μεγάλη ανομοιομορφία ανάμεσα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Συνεπώς, η ΕΕ προέβει στην έκδόση νόμου για την εναρμονισμένη αξιολόγηση των 

φυτικών φαρμακευτικών προϊόντων διευκολύνοντας τη διάθεση των φυτικών προϊόντων 

στην αγορά. Μέσα στο νομικό αυτό πλαίσιο περιγράφεται η ανάγκη δημιουργίας και 

χρήσης κοινών προτύπων στις οποίες θα περιγράφονται οι απαιτήσεις για τα φυτικά 

φαρμακευτικά προϊόντα που θα επιτρέπεται να κυκλοφορούν στην Ευρωπαϊκή αγορά. 

Υπεύθυνη για τη δημιουργία αυτών των προτύπων ορίστηκε μια επιστημονική επιτροπή 

εμπειρογνωμόνων (European Medicines Agency, EMA) για τα φυτικά φαρμακευτικά 

προϊόντα μέσα στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων. Τα πρότυπα αυτά ονομάζονται 

μονογραφίες και βασίζονται στην τρέχουσα αξιολόγηση της διαθέσιμης επιστημονικής 

βιβλιογραφίας, όπου διατυπώνονται σαφείς και αντικειμενικές πληροφορίες για τα φυτικά 
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φαρμακευτικά προϊόντα και για τις εγκεκριμένες χρήσεις τους· αποτελόντας βασική 

προϋπόθεση για την άδεια κυκλοφορίας φυτικών φαρμακευτικών προϊόντων. Οι 

μονογραφίες για τις φυτικές ουσίες και τα παρασκευάσματά τους περιλαμβάνουν όλες τις 

απαραίτητες πληροφορίες για την ασφάλεια και αποτελεσματικότητα των φυτικών ουσιών 

διασφαλίζοντας τη δημόσια υγεία. Συγκεκριμένα, κάθε μονογραφία περιλαμβάνει: 

• Ποιοτική και ποσοτική σύσταση 

• Φαρμακευτική μορφή 

• Κλινικά στοιχεία 

• Θεραπευτικές ενδείξεις 

• Δοσολογία, τρόπος χορήγησης 

• Αντενδείξεις 

• Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση 

• Αλληλεπιδράσεις 

• Εγκυμοσύνη και γαλουχία, γονιμότητα 

• Επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανών 

• Ανεπιθύμητες ενέργειες 

• Υπερδοσολογία 

• Φαρμακολογικές ιδιότητες 

• Φαρμακοδυναμικές ιδιότητες 

• Φαρμακοκινητικές ιδιότητες 

• Προκλινικά δεδομένα ασφάλειας 

• Φαρμακευτικά στοιχεία 

Οι μονογραφίες για τις φυτικές ουσίες και τα αντίστοιχα φυτικά παρασκευάσματά τους 

αντικατοπτρίζουν την εναρμονισμένη ευρωπαϊκή άποψη και θα πρέπει να ερμηνεύονται ως 

ισχυρές συστάσεις και το περιεχόμενό τους είναι δεσμευτικό για τους αιτούντες φυτικών 

φαρμακευτικών προϊόντων εφόσον δεν υπάρχουν νέες επιστημονικές γνώσεις ή δεν 

υπάρχουν προϊόντα με συγκεκριμένα νέα διαθέσιμα δεδομένα. Ο Ελληνικός Οργανισμός 

Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.) έχει οριστεί ως ο φορέας έγκρισης φαρμάκων και χορήγησης άδειας 

κυκλοφορίας στην ελληνική αγορά. Τα παραδοσιακά φάρμακα φυτικής προέλευσης που 
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προορίζονται για ανθρώπινη χρήση εμπίπτουν στην κοινοτική οδηγία 2001/83/ΕΚ (και τις 

μετέπειτα τροποποιήσεις) όπου ορίζεται ότι κανένα φάρμακο δε δύναται να διατεθεί στην 

αγορά χωρίς άδεια κυκλοφορίας (εξαιρούνται τα φάρμακα με έκδοση κυκλοφορίας 

σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΚ 726/2004). Ακολουθεί πίνακας με τις συνιστώμενες 

ενδείξεις και χρήσεις των Α/Φ φυτών σιδερίτη, ρίγανης και λεβάντας όπως έχουν 

καταχωρηθεί στις αντίστοιχες μονογραφίες τους. 

Οι παραπάνω κατηγορίες είναι ενδεικτικές, καθώς ολοένα και περισσότερες εφαρμογές 

ανακαλύπτονται για τα Α/Φ φυτά. Ωστόσο, το χαρακτηριστικό που θα παραμείνει 

αναλλοίωτο είναι ότι τα Α/Φ φυτά, είτε ως τελικό προϊόν είτε ως πρώτη ύλη, θα πρέπει να 

πληρούν προδιαγραφές ποιότητας ώστε να διατηρήσουν την αγοραστική αξία τους.    

Η ύπαρξη άρτια εξοπλισμένου εργαστηρίου επιτρέπει να διασφάλιση παραγωγής 

προϊόντων υψηλής ποιότητας που θα διασφαλίζεται από τα έντυπα ποιότητας που θα 

συνοδεύουν τα προϊόντα. Το γενικό περιεχόμενο ενός εγγράφου προδιαγραφών προϊόντων 

θα πρέπει να περιέχει: 

 Γενικές πληροφορίες: μέθοδος παραγωγής, ταυτοποίηση φυτικού υλικού, τρόπο 

καλλιέργειας (π.χ. συμβατική ή βιολογική), μέθοδο ξήρανσης, δραστικά συστατικά,  

ημερομηνία λήξης, πληροφορίες για τις απαιτήσεις μεταφοράς και αποθήκευσης, μέγεθος 

συσκευασίας 

 Χώρα ή και περιοχή προέλευσης 

 Οργανοληπτικές ιδιότητες: εμφάνιση/χρώμα, άρωμα, γεύση και υφή 

 Χημικές και φυσικές ιδιότητες 

 Συγκέντρωση δραστικών συστατικών (κυρίως όταν πρόκειται για παρασκεύασμα 

όπως αιθέριο έλαιο) 

 Μικροβιολογικά όρια 

 Διατροφικά χαρακτηριστικά 

 Δήλωση αλλεργιογόνων 

 Μέθοδοι διαχείρισης ποιότητας 

 Διαδικασία και μέθοδοι τεκμηρίωσης των προδιαγραφών του προϊόντος 

Τα αιθέρια έλαια και εκχυλίσματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως πρώτες ύλες της 

βιομηχανίας τροφίμων και καλλυντικών. Συγκεκριμένα τα συστατικά που περιλαμβάνουν 
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φαινόλες, τερπένια) έχουν αντιοξειδωτικές και αντιμικροβιακές ιδιότητες και μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν ως αντιοξειδωτικά και συντηρητικά των τροφίμων. Με τον τρόπο αυτό 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως εναλλακτικά των συμβατικών προσθέτων (Ε) που 

χρησιμοποιούνται στα τρόφιμα. 

 

Οι επόμενες ενότητες θα αναλυθούν διακριτά με βάση 2 σενάρια ανάπτυξης του Κέντρου. 

1ο (ΒΑΣΙΚΟ) ΣΕΝΑΡΙΟ: Κατά το βασικό σενάριο διασφαλίζεται η άμεση και διαρκής 

συνεργασία του Κέντρου με τοπικά ιδρύματα και φορείς (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 

Γαλακτοκομική Σχολή κλπ) έτσι ώστε να δημιουργηθούν οικονομίες κλίμακας σε επίπεδο 

έρευνας, με στόχο τη βέλτιστη χρήση πόρων και τη μείωση του κόστους δημιουργίας και 

λειτουργίας του Κέντρου. Λόγω των συνεργειών που θα προκύψουν από τη συνεργασία 

αυτή το Κέντρο θα έχει στην άμεση διάθεσή του εξειδικευμένο εξοπλισμό ενώ θα μπορεί να 

αξιοποιήσει και την τεχνογνωσία των φορέων αυτών. Συνεπώς κατά το σενάριο αυτό 

μειώνονται σημαντικά τα κόστη αρχικής επένδυσης καθώς δεν υπάρχει η ανάγκη όλος ο 

ερευνητικός εξοπλισμός να βρίσκεται στο ίδιο το Κέντρο. Με βάση αυτό μελετάται μια πιο 

ευέλικτη δομή για το Κέντρο (η οποία μειώνει την αρχική κτιριακή επένδυση αλλά και τα 

λειτουργικά) και επιδιώκεται η μεγαλύτερη διάχυση των ωφελειών προς τους τοπικούς 

καλλιεργητές με την πρόβλεψη Κεντρικής Δομής αλλά και Παραρτήματος. 

2ο (ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ): Κατά το σενάριο αυτό εξακολουθεί να προωθείται η 

συνεργασία με λοιπούς φορείς ωστόσο προωθείται μια μεγαλύτερη Κεντρική Δομή για το 

Κέντρο με πρόβλεψη υποστήριξης της ερευνητικής δραστηριότητας εξ ολοκλήρου από το 

ίδιο το Κέντρο. Το Κέντρο κατά το σενάριο αυτό διαρθρώνεται σε μια βασική τοποθεσία και 

προβλέπονται αυξημένες ανάγκες σε επίπεδο προμήθειας εξοπλισμού, κτιριακής 

επένδυσης και λειτουργικών δαπανών. 
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1ο (ΒΑΣΙΚΟ) ΣΕΝΑΡΙΟ 

Κατά το βασικό σενάριο διασφαλίζεται η άμεση και διαρκής συνεργασία του Κέντρου με 

τοπικά ιδρύματα και φορείς (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Γαλακτοκομική Σχολή κλπ) έτσι ώστε 

να δημιουργηθούν οικονομίες κλίμακας σε επίπεδο έρευνας, με στόχο τη βέλτιστη χρήση 

πόρων και τη μείωση του κόστους δημιουργίας και λειτουργίας του Κέντρου. Λόγω των 

συνεργειών που θα προκύψουν από τη συνεργασία αυτή το Κέντρο θα έχει στην άμεση 

διάθεσή του εξειδικευμένο εξοπλισμό ενώ θα μπορεί να αξιοποιήσει και την τεχνογνωσία 

των φορέων αυτών. Συνεπώς κατά το σενάριο αυτό μειώνονται σημαντικά τα κόστη αρχικής 

επένδυσης καθώς δεν υπάρχει η ανάγκη όλος ο ερευνητικός εξοπλισμός να βρίσκεται στο 

ίδιο το Κέντρο. Με βάση αυτό μελετάται μια πιο ευέλικτη δομή για το Κέντρο (η οποία 

μειώνει την αρχική κτιριακή επένδυση αλλά και τα λειτουργικά) και επιδιώκεται η 

μεγαλύτερη διάχυση των ωφελειών προς τους τοπικούς καλλιεργητές με την πρόβλεψη 

Κεντρικής Δομής αλλά και Παραρτήματος. 

 

3.3 Απασχόληση 

3.3.1 Θέσεις Απασχόλησης 

Σύμφωνα και με τα όσα αναλύθηκαν στο Παράρτημα ΙΙ αναφορικά με τη στελέχωση του 

Φορέα Λειτουργίας, οι θέσεις του ελάχιστου μόνιμου προσωπικού του Κέντρου ορίζονται 

συνολικά σε τρεις (3) και μπορούν να κατανεμηθούν ως εξής (ανάλογα με τη διαθεσιμότητα 

του Φορέα): 

- ΠΕ Χημικοί ή Γεωπόνοι ή Βιολογικών Επιστημών: Μία (1) θέση Διευθυντή Κέντρου 

- ΠΕ Χημικοί ή Γεωπόνοι ή Βιολογικών Επιστημών:  Μία (1) θέση υπαλλήλου Κέντρου 

- ΤΕ Τεχνολογίας Τροφίμων ή Γεωπόνοι: Μία (1) θέση υπαλλήλου Κέντρου 

Οι ανωτέρω θέσεις προτείνεται να καλυφθούν από υφιστάμενο προσωπικό του Φορέα 

Λειτουργίας ενώ εφόσον κριθεί απαραίτητο για την υποστήριξη της λειτουργία του Κέντρου 

ο Φορέας δύναται να προκηρύξει και νέες θέσεις. 

Ειδικά για τον Διευθυντή του Κέντρου είναι επιθυμητή η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου ή 

διδακτορικού σε συναφές με τις δραστηριότητες του Κέντρου αντικείμενο (εφόσον η θέση 

πληρωθεί από υφιστάμενο προσωπικό ενώ σε περίπτωση προκήρυξης της θέσης η ύπαρξη 

συναφούς μεταπτυχιακού και διδακτορικού θα πρέπει να αποτελέσουν απαραίτητες 

προϋποθέσεις. 
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Επιπλέον του παραπάνω προσωπικού, ο Φορέας Λειτουργίας δύναται να αποφασίσει την 

πρόσληψη, κατά περίπτωση, έκτακτου προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου για τις 

ανάγκες του Κέντρου. Για την ανάληψη και την επιτυχή υλοποίηση, ανταγωνιστικών ή μη 

ερευνητικών, εκπαιδευτικών και αναπτυξιακών έργων και προγραμμάτων, την παροχή 

εξειδικευμένων υπηρεσιών και εκπόνηση μελετών που χρηματοδοτούνται από πόρους της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, Διεθνών Οργανισμών, νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού 

δικαίου, φυσικών προσώπων και από ιδίους πόρους, ο Φορέας Λειτουργίας μπορεί να 

συγκροτεί ομάδες έργου, στις οποίες συμμετέχουν, εκτός από το προσωπικό του Κέντρου, 

είτε λοιπά μέλη του προσωπικού του Φορέα Λειτουργίας καθώς και ειδικοί επιστήμονες, με 

συμβάσεις μίσθωσης έργου, κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη. Για 

την κατάρτιση των συμβάσεων αυτών, που αφορούν αποκλειστικά στο κατά περίπτωση 

οικείο έργο, πρόγραμμα, μελέτη ή παροχή υπηρεσίας του Κέντρου σε τρίτους, προηγείται 

δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που δημοσιεύεται στο διαδίκτυο και στην 

επίσημη ιστοσελίδα του Φορέα Λειτουργίας. 

3.4 Τόπος Εγκατάστασης Νέων Εγκαταστάσεων 

3.4.1 Έρευνα τόπου εγκατάστασης επιχείρησης 

Ο τόπος εγκατάστασης της Κεντρικής Δομής του Κέντρου θα βρίσκεται στην πόλη των 

Ιωαννίνων και θα χωροθετηθεί σε υφιστάμενο κτίριο εντός του παλιού Γεωργικού Σταθμού 

στην Κατσικά.  

Παράλληλα προβλέπεται η δημιουργία Παραρτήματος του Κέντρου στην Κόνιτσα το οποίο 

θα χωροθετηθεί σε ένα από τα υφιστάμενα κτίρια εντός του Αγροκτήματος του 

Αναγνωστοπούλειου Ιδρύματος. 

 

3.5 Τεχνικά Στοιχεία 

3.5.1 Παραγωγικές Διαδικασίες 

Η αυξανόμενη ζήτηση της αγοράς για προϊόντα υψηλής ποιότητας, επιβάλει τη 

συστηματική μελέτη για την αξιοποίηση των συστατικών των ΑΦΦΥ. Στο πλαίσιο αυτό θα 

πρέπει να επιδιωχθούν τα εξής:  

 η ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών και ενσωμάτωση σε εμπορικά προϊόντα  

 η ανάπτυξη προϊόντων για χρήσεις στη φαρμακολογία και κοσμετολογία 
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 η ανάπτυξη προϊόντων για τη βιομηχανία τροφίμων  

 η αξιοποίηση παραπροϊόντων 

  η ανάπτυξη συστημάτων επεξεργασίας/ μηχανολογικός εξοπλισμός 

  η εφαρμογή «πράσινων» τεχνολογιών  

 Η ενσωμάτωση των ίδιων των φυτών ή συστατικών τους (αιθέρια έλαια, αντιοξειδωτικά, 

πολυφαινόλες, φλαβονοειδή) σε εμπορικά προϊόντα, μπορεί να αυξήσει το «φυσικό» και 

«υγιεινό» προφίλ του προϊόντος, αυξάνοντας έτσι την προτίμηση των καταναλωτών.  

 

 

Εικόνα 4: Γενική απεικόνιση μεθοδολογίας για την επεξεργασία νωπών ΑΦΦΥ προς 

προϊόντα 

Πρώτη επεξεργασία 

Ξήρανση  

Η πρώτη και ιδιαίτερα σημαντική επεξεργασία που θα δεχτούν τα φυτά μετά τη συλλογή 

τους από τον αγρό θα είναι η διαδικασία της ξήρανσης για την παραλαβή ξηρής δρόγης. Για 

τη διατήρηση της ποιότητάς του υλικού, δηλαδή τη δραστικότητα των συστατικών, το 

άρωμα, τα οργανοληπτικά και μορφολογικά χαρακτηριστικά, είναι απαραίτητη η μείωση 

της υγρασίας του σε όσο το δυνατό μικρότερο διάστημα μετά τη συγκομιδή. Η ξήρανση θα 

πρέπει να γίνεται στο συντομότερο χρονικό διάστημα από τη συλλογή των φυτών, για να 

μην υποβαθμίζεται το προϊόν. Οι κυριότερες μορφές ξήρανσης είναι οι εξής: 



84 
 

α) Ξήρανση με έκθεση στον αέρα: Αποτελεί την πιο απλή μορφή όπου το υλικό 

απλώνεται σε λεπτές στρώσεις σε συνθήκες καλού αερισμού προκειμένου να 

διευκολύνεται η ξήρανση. Η επιλογή έκθεσης απευθείας στον ήλιο ή η παραμονή του 

φυτικού υλικού στη σκιά, επιλέγεται με κριτήριο την ευαισθησία των συστατικών στο φως. 

Όταν η ξήρανση γίνεται στη σκιά, δηλαδή σε υπόστεγα, τότε η διαδικασία επιτυγχάνεται με 

αύξηση της θερμοκρασίας και τη δημιουργία ρεύματος αέρα για την απομάκρυνση των 

υδρατμών. 

 β) Ξήρανση με θέρμανση: Χρησιμοποιείται σε βιομηχανικό επίπεδο όπου η 

απομάκρυνση της υγρασίας γίνεται με τη χρήση ρεύματος θερμού αέρα (ξηραντήρια). 

 γ) Λυοφιλίωση: Αποτελεί μορφή τεχνητής ξήρανσης κατά την οποία το ψύχος 

παγώνει το προϊόν που στη συνέχεια αποξηραίνεται με την εξάχνωση του πάγου σε κενό. 

Είναι μια μέθοδος με πολύ υψηλό κόστος αλλά με αυτό τον τρόπο δεν τροποποιούνται οι 

φωτοχημικές ιδιότητες του φυτικού υλικού, ενώ το προϊόν που προκύπτει έχει υγρασία 1 – 

2 % και διάρκεια συντήρησης απεριόριστη. Η τεχνική της λυοφιλίωσης, όπως περιγράφεται 

και παρακάτω, δύναται να εφαρμοστεί και σε μετέπειτα στάδια επεξεργασίας του 

προϊόντος.  

Συνηθέστερος τρόπος ξήρανσης του φυτικού υλικού είναι με τη χρήση ξηραντηρίων, στα 

οποία διοχετεύεται ρεύμα αέρος. Το φυτικό υλικό τοποθετείται σε ειδικά ταψιά που 

φέρουν μικρές οπές έτσι ώστε να επιτρέπεται η κυκλοφορία του θερμού αέρα εντός του 

ξηραντηρίου και να επιτυγχάνεται η ξήρανση της δρόγης σε χαμηλές θερμοκρασίες και σε 

σύντομο χρονικό διάστημα.   

Αποθήκευση 

Οι χώροι αποθήκευσης, ιδιαίτερα του υλικού που προορίζεται για απόσταξη, πρέπει να 

είναι στεγνοί και καλά αεριζόμενοι, ενώ θα πρέπει να παρακολουθείται κατά περίπτωση η 

θερμοκρασία και η υγρασία και οι παρτίδες παραλαβής ανά προμηθευτή-ημερομηνία. Όλα 

τα υλικά και τα προϊόντα είναι απαραίτητο να αποθηκεύονται σε παλέτες και να 

αποφεύγεται η άμεση επαφή με το πάτωμα. Συνίσταται επίσης ο αποκλεισμός του φωτός 

ακόμα και αν δεν έχει επίδραση στα ενεργά συστατικά, αφού προκαλεί τον αποχρωματισμό 

της δρόγης. Η αποθήκευση των πρώτων υλών δεν πρέπει να είναι σε κοινό χώρο με την 

επεξεργασία των προϊόντων ή θα πρέπει να υπάρχει επαρκής απόσταση που να καλύπτει 

την απαίτηση του προτύπου για φυσικό διαχωρισμό. Σε περίπτωση παραγωγής βιολογικών 

αιθέριων ελαίων απαιτείται επιπλέον η χωροταξικά διακριτή αποθήκευση των βιολογικών 

φυτών από τα συμβατικά και επιβάλλεται ο χρονικός διαχωρισμός της διαδικασίας 

παραγωγής. 
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Ο χώρος αποθήκευσης πρέπει να είναι σχεδιασμένος ώστε να επιτρέπει τη συντήρηση και 

τον καθαρισμό, την πρόληψη της επιμόλυνσης και την ελαχιστοποίηση φθοράς. Στην 

βιομηχανία παραγωγής αιθέριων ελαίων και εκχυλισμάτων πρέπει να προβλέπεται ένας 

ξεχωριστός, ασφαλής (κλειδωμένος ή με ελεγχόμενη πρόσβαση) χώρος αποθήκευσης για τα 

υλικά καθαρισμού, χημικά και άλλες ουσίες που μπορεί να έρθουν σε επαφή με τα φυτά ή 

τα αιθέρια έλαια και τα εκχυλίσματα.  

Βιοδραστικά συστατικά και μεταποίηση αρωματικών/φαρμακευτικών φυτών 

Τα βιοδραστικά συστατικά των αρωματικών/φαρμακευτικών φυτών ανήκουν κυρίως σε 

τέσσερεις μεγάλες κατηγορίες: αιθέρια έλαια, φλαβονοειδή, φαινυλο-αιθανοϊκοί 

γλυκοσίδες και τερπένια. Για την παραλαβή των μη πτητικών βιοδραστικών δευτερογενών 

μεταβολιτών (φλαβονοειδή, φαινυλο-αιθανοϊκοί γλυκοσίδες, τερπένια) χρησιμοποιείται η 

μέθοδος της εκχύλισης με χρήση κατάλληλων διαλυτών. Για την παραλαβή των αιθέριων 

ελαίων χρησιμοποιούνται διάφορες μέθοδοι (απόσταξη, παραλαβή με εκχύλιση, παραλαβή 

με έκθλιψη, κλπ) με κυριότερη την απόσταξη με υδρατμούς. 

Εκχύλιση 

Η  εκχύλιση είναι η διαδικασία κατά την οποία, ομάδα ενώσεων ή μεμονωμένες ενώσεις 

διαχωρίζονται και παραλαμβάνονται από ένα αρχικό υλικό ποικίλης σύστασης. Η τεχνική 

αυτή χρησιμοποιείται στις περισσότερες περιπτώσεις λόγω της απλότητας της 

μεθοδολογίας, της ταχύτητας, της ευελιξίας και της δυνατότητας εφαρμογής της σε 

δείγματα που περιέχουν, είτε ίχνη, είτε μεγάλες ποσότητες μιας ουσίας. Ακόμη, η εκχύλιση 

προτιμάται όταν η απόσταξη προκαλεί αλλοιώσεις σε ορισμένα συστατικά ή τη διάσπαση 

ορισμένων χημικών ομάδων των συστατικών, με αποτέλεσμα το αιθέριο έλαιο που 

παραλαμβάνεται να έχει οργανοληπτικά χαρακτηριστικά (χρώμα, άρωμα κλπ) υποδεέστερα 

από εκείνα του αρχικού φυτικού υλικού. 

Η διαδικασία της εκχύλισης (Εικόνα 1) έγκειται στη διαβροχή του φυτικού υλικού με τα 

κατάλληλα εκχυλιστικά μέσα (διαλύτες). Είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί με πολλούς 

διαφορετικούς διαλύτες: νερό, αλκοόλες, γλυκερίνη, φυτικά έλαια (πχ ελαιόλαδο). Το 

προϊόν που λαμβάνεται κατά την εκχύλιση μετά την αφαίρεση του πτητικού διαλύτη 

λέγεται σύγκριμα ή κονκρέτα (concrete) και περιέχει εκτός από το αιθέριο έλαιο και 

διάφορες άλλες ουσίες (κηρούς, χρωστικές, λευκωματώδεις κλπ). Για το λόγο αυτό 

πραγματοποιείται διαδικασία καθαρισμού, η οποία τις περισσότερες φορές αφορά ένα ή 

περισσότερα φιλτραρίσματα, για την παραλαβή του τελικού καθαρού προϊόντος. 
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Εικόνα 5: Διαδικασία παραλαβής εκχυλίσματος 

 

Οι μεθοδολογίες που ακολουθούνται διαφέρουν ανάλογα με  

 το είδος του δείγματος,  

 τα διαθέσιμα μέσα και αντιδραστήρια,  

 το είδος των ενώσεων που είναι επιθυμητό να παραληφθούν, 

 το περιβάλλον και  

 τις συνθήκες πραγματοποίησης της διαδικασίας.  

Η αποσαφήνιση όλων αυτών των παραγόντων οδηγεί στη σωστή επιλογή μεθόδου 

προεργασίας  και εκχύλισης. 

Στα πλαίσια των αυξημένων απαιτήσεων σε ενέργεια και διαλύτες, έχουν αναπτυχθεί 

μέθοδοι που εφαρμόζουν τη λεγόμενη «πράσινη» τεχνολογία με  τη φιλικές προς το 

περιβάλλον διαδικασίες και στόχο: την αποφυγή της χρήσης πετρελαϊκών παραγώγων, τη 

μείωση στη συγκέντρωση των εκλυόμενων πτητικών οργανικών ενώσεων από τη 

βιομηχανία (VOCs), την αποφυγή μειονεκτημάτων όπως ο εύφλεκτος  χαρακτήρας, οι 
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έντονες οσμές και η τοξικότητα για το προσωπικό. Όσον αφορά τους χρησιμοποιούμενους 

διαλύτες εκχύλισης, η χρήση των οργανικών διαλυτών έχει μειωθεί πολύ, ενώ ταυτόχρονα 

έχει αυξηθεί η χρήση του νερού σε μίγματα με κάποιους σχετικά μη-ρυπογόνους 

οργανικούς διαλύτες, π.χ. του καθαρού νερού με προσθήκη διαλυτών στερεών που 

αυξάνουν τις αποδόσεις, όπως οι β-κυκλοδεξτρίνες. 

Κάποια παραδείγματα εναλλακτικών μεθόδων είναι: 

 Εκχύλιση με υπερήχους 

 Εκχύλιση με μικροκύματα 

 Εκχύλιση με υπερκρίσιμα ρευστά (CO2) 

 Εκχύλιση υποβοηθούμενη από ένζυμα, και πολλές ακόμη διαδικασίες 

Απόσταξη 

Απόσταξη με υδρατμούς: Αποτελεί την πιο διαδεδομένη μέθοδο απόσταξης στην 

βιομηχανία. Στην συγκεκριμένη μέθοδο χρησιμοποιείται μια εξωτερική γεννήτρια ατμού, 

οπότε η είσοδος του ατμού να μπορεί να ελεγχθεί. Το φυτικό υλικό τοποθετείται σε 

άμβυκα, ενώ ο ατμός παράγεται σε ξεχωριστό θάλαμο (ατμολέβητας ή ατμογεννήτρια) και 

διοχετεύεται με πίεση στο φυτικό υλικό. Ο ζεστός ατμός προκαλεί την απελευθέρωση του 

αιθερίου ελαίου, το οποίο στη συνέχεια συμπαρασύρεται με τον ατμό και μεταφέρεται σε 

ένα θάλαμο συμπύκνωσης (ψυχόμενη δεξαμενή). Εκεί ο ατμός ψύχεται, συμπυκνώνεται σε 

νερό και συλλέγεται στο διαχωριστή, όπου το αιθέριο έλαιο επιπλέει ως υπερκείμενο στην 

επιφάνεια του νερού. Στη συνέχεια το αιθέριο έλαιο παραλαμβάνεται από το επάνω μέρος 

του διαχωριστή, ενώ το συμπυκνωμένο νερό που είναι ελαφρώς αρωματισμένο 

παραλαμβάνεται από το κάτω μέρος του διαχωριστή (Εικόνα 2).  

 

 

Εικόνα 6: Διάγραμμα ροής παραλαβής αποστάγματος 

Πλεονεκτήματα αυτής της μεθόδου απόσταξης είναι ότι τόσο ο χρόνος απόσταξης όσο και η 

κατανάλωση ενέργειας είναι σαφώς μικρότερες σε σχέση με τις άλλες μεθόδους. Το 

μειονέκτημα αυτής της μεθόδου είναι ότι απαιτείται ακριβότερος εξοπλισμός. 
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 Για την απόσταξη χρησιμοποιούνται ειδικές διατάξεις, τα αποστακτικά συγκροτήματα 

(Εικόνα 3). Καθένα από αυτά αποτελείται από τα εξής τμήματα: 

 

1. Ατμολέβητας ή ατμοπαραγωγός 

2. Άμβυκας απόσταξης 

3. Ψυκτήρας ή συμπυκνωτής 

4. Δοχείο διαχωρισμού 

 

 

Εικόνα 7: Βασική δομή αποστακτικού συγκροτήματος.1: Ατμολέβητας, 2:Άμβυκας, 3: 

Ψυκτήρας, 4: Δοχείο διαχωρισμού 

 

Μόνιμα ή σταθερά αποστακτικά συγκροτήματα: Κάθε τμήμα του αποστακτικού 

συγκροτήματος είναι μόνιμα τοποθετημένο σε υπόστεγο, κοντά στον τόπο παραγωγής του 

φυτικού υλικού. 

Ημιμόνιμα ή ημικινητά αποστακτικά συγκροτήματα: Όλα τα τμήματα του αποστακτικού 

συγκροτήματος εκτός από τον άμβυκα, είναι μόνιμα τοποθετημένα σε υπόστεγο. Ο 

άμβυκας είναι τοποθετημένος σε πλατφόρμα και μεταφέρεται με ελκυστήρα ή αυτοκίνητο 

στον τόπο όπου βρίσκεται το φυτικό υλικό. Εκεί γεμίζει και επαναφέρεται στο υπόστεγο 

όπου είναι εγκατεστημένα τα υπόλοιπα τμήματα του συγκροτήματος και αφού συνδεθεί με 

αυτά,  το συγκρότημα είναι έτοιμο για την απόσταξη. Μετά το πέρας της απόσταξης,  

άμβυκας αποσυνδέεται και αφού αδειάσει επαναφέρεται στο χωράφι και ξαναγεμίζει με 

φυτικό υλικό. Το ημικινητό συγκρότημα είναι αυτό που  χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο 

στις σύγχρονες βιομηχανίες. 
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Κινητά αποστακτικά συγκροτήματα: Όλα τα τμήματα του αποστακτικού συγκροτήματος 

είναι τοποθετημένα σε τροχοφόρο πλαίσιο (πλατφόρμα) και μπορούν να μεταφερθούν 

στον τόπο όπου υπάρχει το φυτικό υλικό. Είναι μικρής δυναμικότητας και έχει μεγαλύτερα 

έξοδα κατασκευής αλλά μικρότερα έξοδα απόσταξης (περιορίζεται αισθητά η δαπάνη 

μεταφοράς του φυτικού υλικού). Χρήση: σε μικρής έκτασης καλλιέργειες. 

 

 

Εικόνα 8: Διαδικασίες εκχύλισης και απόσταξης 

 

Λυοφιλίωση (Freeze Drying) (διαδικασία που θα υποστηριχθεί από κοινού με τους 

συνεργαζόμενους φορείς) 

Για τη διατήρηση της υψηλής ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων, είναι απαραίτητο 

να εξασφαλιστούν συνθήκες που να προστατεύουν από αλλοίωση και ποιοτική 

υποβάθμιση (προσβολές από μικροοργανισμούς, οξειδώσεις, απώλεια βιοδραστικών 

συστατικών κά). Η ξήρανση με κατάψυξη (επίσης γνωστή ως λυοφιλίωση) είναι μια 

διαδικασία ξήρανσης που σκοπό έχει τη μακροπρόθεσμη διατήρηση θερμοευαίσθητων 

προϊόντων με βάση το φαινόμενο της εξάχνωσης, δηλαδή την αφαίρεση του διαλύτη 

(νερού) από τη στερεά κατάσταση (πάγος) στην ατμόσφαιρα κάτω από μειωμένη πίεση 
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και χαμηλή θερμοκρασία. Έτσι, δεν καταστρέφονται τα δραστικά συστατικά των 

προϊόντων (εκχυλίσματα) και επιπλέον διατηρούνται τα αρωματικά χαρακτηριστικά 

τους. Επίσης συντηρούνται καλύτερα τα χαρακτηριστικά της δομής και εμφάνισης, τα 

δείγματα δεν αφρίζουν, δεν σκληραίνουν και δεν οξειδώνονται. 

Η σύγχρονη τεχνική λυοφιλίωσης πραγματοποιείται με τη χρήση μιας ειδικής διάταξης: του 

λυοφιλιωτή. Ο λυοφιλιωτής αποτελείται από ένα μεγάλο θάλαμο για κατάψυξη και από μία 

αντλία κενού για απομάκρυνση της υγρασίας. Η επεξεργασία περιλαμβάνει 4 στάδια: 

 Κατάψυξη, ώστε να δημιουργηθούν οι συνθήκες για ξήρανση σε χαμηλή 

θερμοκρασία 

 Αντλία κενού για να επιτυγχάνεται η εξάτμιση του παγωμένου 

νερού/διαλύτη, χωρίς να περνά από την υγρή φάση, π.χ. εξάχνωση 

 Εφαρμογή θερμότητας, για να επιταχυνθεί η εξάχνωση 

 Συμπύκνωση του εξατμισμένου διαλύτη από τον θάλαμο κενού με τη 

μετατροπή του ξανά σε στερεό 

Ξήρανση με ψεκασμό (Spray Drying) (διαδικασία που θα υποστηριχθεί από κοινού με 

τους συνεργαζόμενους φορείς) 

Η ξήρανση με ψεκασμό (spray drying) είναι επίσης μια διεργασία αφυδάτωσης, η οποία 

περιλαμβάνει σχηματισμό σωματιδίων και ξήρανση. Το προϊόν εισάγεται στο θάλαμο 

ξηράνσεως με τη μορφή μικρών σταγονιδίων όπου έρχεται σε επαφή με ρεύμα θερμού 

αέρα. Κατά την επαφή του νέφους των σταγονιδίων με θερμό αέρα λαμβάνει χώρα ταχεία 

εξάτμιση από μια τεράστια επιφάνεια. Ο χρόνος παραμονής στον ξηραντήρα είναι της 

τάξεως μερικών δευτερολέπτων. Το αφυδατωμένο προϊόν υπό μορφή σκόνης συλλέγεται 

στη βάση του ξηραντήρα και πραγματοποιείται διαχωρισμός από τον αέρα με τη βοήθεια 

ενός κυκλώνα. Η σκόνη εξάγεται και ψύχεται συνεχώς (Εικόνα5). 
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Εικόνα 9: Απεικόνιση ολοκληρωμένου συστήματος ξήρανσης με ψεκασμό 

 

Τα χαρακτηριστικά του προϊόντος το οποίο προκύπτει σε μορφή σκόνης (κόνεως) είναι 

ελεγχόμενα ενώ οι ιδιότητες του διατηρούνται σταθερές σε μια συνεχή διεργασία. Στην 

αγορά  είναι διαθέσιμη μια ποικιλία ξηραντήρων ψεκασμού και με κατάλληλη εκλογή 

μπορούν να παραχθούν λεπτόκοκκες ή χονδρόκοκκες σκόνες, συσσωματώματα ή 

σωματίδια. Οι βασικοί λόγοι για την μεγάλη αποδοχή των ξηραντήρων ψεκασμού είναι:  

 Οι δυνατές υψηλές θερμοκρασίες εισόδου, 

 Συχνά εξαλείφονται ένα ή περισσότερα στάδια επεξεργασίας, και  

 Για μερικά προϊόντα το επιθυμητό μέγεθος, σχήμα, πυκνότητα ή άλλη 

ιδιότητα δεν μπορούν να επιτευχθούν με άλλο τρόπο 

Ποιοτικός και Ποσοτικός Προσδιορισμός  Συστατικών (διαδικασίες που θα 

υποστηριχθούν από κοινού με τους συνεργαζόμενους φορείς) 

Μια από τις πιο σημαντικές απαίτησεις της ΕΜΕΑ (European Agency for the Evaluation of 

Medicinal Products) αφορά στη σταθερότητα των δραστικών συστατικών. Η χημική 

ανάλυση χρησιμεύει στην κατάλληλη ταυτοποίηση του φυτικού υλικού και των τελικών 

προϊόντων και επίσης στον έλεγχο σταθερότητας του προϊόντος. Τα φυτοχημικά 

χαρακτηριστικά είναι ο κυριότερος δείκτης ποιότητας. σημασίας. Σε πρώτο στάδιο γίνεται ο 

προσδιορισμός των δραστικών συστατικών. Σε δεύτερο στάδιο πραγματοποιείται η 

ανίχνευση τοξικών ή ανεπιθύμητων ουσιών στη δρόγη. Στην περίπτωση που υπάρχουν 
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τέτοιες ουσίες πρέπει να καθορίζεται το συγκεκριμένο όριο. Επίσης, η ποσότητα των 

καταλοίπων, που συσσωρεύονται κατά την καλλιέργεια και την ωρίμανση του φυτού 

πρέπει να καθορίζονται ποιοτικά και ποσοτικά (βαρέα μέταλλα, φυτοφάρμακα, προϊόντα 

μεταβολισμού των μικροοργανισμών). 

Χρωματογραφία 

Ο χρωματογραφικός διαχωρισμός μίγματος διαφόρων ουσιών είναι αποτέλεσμα ποικιλίας 

διεργασιών, που στηρίζονται στην διαφορετική εκλεκτική συνάφεια κάθε συστατικού του 

μίγματος ως προς δύο μη αναμιγνυόμενες φάσεις, οι οποίες βρίσκονται σε σχετική κίνηση η 

μία προς την άλλη. Η μία φάση παραμένει σταθερή και λέγεται στατική φάση (stationary 

phase). Επίσης αποκαλείται και στήλη (column) ή χρωματογραφικό υπόστρωμα. Η άλλη 

φάση διέρχεται μέσα ή πάνω από την επιφάνεια της στατικής φάσης και λέγεται κινητή 

φάση (mobile phase). 

Για την ποιοτική και ποσοτική σύσταση των αιθέριων ελαίων, η καταλληλότερη μέθοδος 

είναι η ανάλυση με αέρια χρωματογραφία συζευγμένη με φασματογράφο μάζας (GCMS). 

Για τα εκχυλίσματα των μη πτητικών ουσιών ενδείκνυται η υγρή χρωματογραφία υψηλής 

απόδοσης (HPLC), χρησιμοποιώντας στήλες πληρωμένες με τα κατάλληλα υλικά 

διαχωρισμού, ανάλογα με τις κατηγορίες των συστατικών που θα πρέπει να 

προσδιορισθούν, καθώς και τους κατάλληλους ανιχνευτές (συνήθως υπεριώδους-ορατού 

φάσματος φωτός ή/και μάζας, HPLC-DAD-MS). 

Αέρια χρωματογραφία (GC) 

Με την τεχνική της αέριας χρωματογραφίας, μικρή ποσότητα (1,0 – 5,0 μL) από το καθαρό 

δείγμα εγχύεται στην κορυφή της θερμαινόμενης ειδικής στήλης  χρωματογραφίας που 

βρίσκεται τοποθετημένη σε φούρνο. Το εκχύλισμα μεταπίπτει σε αέρια φάση. Ένα αδρανές 

αέριο (συνήθως άζωτο, ήλιο ή αργό) κινείται μέσα στη στήλη και παρασύρει τους ατμούς 

του δείγματος. Ο χρόνος παραμονής κάθε ουσίας στη στήλη (χρόνος κατακράτησης – 

retention time) είναι συνάρτηση των ιδιοτήτων της και είναι το κριτήριο για τον ποιοτικό 

προσδιορισμό. Το μέγεθος του σήματος που καταγράφεται από κατάλληλα όργανα στην 

έξοδο στήλης είναι το κριτήριο για τον ποσοτικό προσδιορισμό. Το σήμα καταγράφεται υπό 

μορφή κορυφής. Το μετρούμενο ύψος της κορυφής και η επιφάνεια της χρησιμοποιούνται 

για τον ποσοτικό προσδιορισμό των αναλυθέντων δραστικών ουσιών (αναλυτές) (Εικόνα 6). 

Η GC χρησιμοποιείται κυρίως για ουσίες που έχουν ικανοποιητική πτητικότητα και θερμική 

σταθερότητα. 
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Εικόνα 10 Σχηματική απεικόνιση λειτουργίας ενός χρωματογράφου GC-MS 

Τα βασικά μέρη ενός συγκροτήματος GC είναι: 

1. Οι φιάλες των αερίων κινητής φάσης  και καύσης δείγματος. 

2. Ο θάλαμος εισαγωγής δείγματος 

3. Η στήλη ανάλυσης μέσα στο θάλαμο θέρμανσης (φούρνο) 

4. Ο φούρνος  

5. Ο ανιχνευτής (στην περίπτωση των αιθέριων ελαίων χρησιμοποιείται 

ανιχνευτής Mass Spectrometry, MS) 

6. Ο υπολογιστής για τον έλεγχο και την επεξεργασία των παραμέτρων του 

συστήματος 

 

Υγρή Χρωματογραφία Υψηλής Πίεσης (HPLC) 

Στη χρωματογραφία HPLC (High Pressure Liquid Chromatography ή High Performance Liquid 

Chromatography) η κινητή φάση  ρέει με τη βοήθεια αντλίας. Αυτό επιταχύνει την ανάλυση 

και μειώνει πολύ σημαντικά το μέγεθος της στήλης που απαιτείται για έναν διαχωρισμό. Τα 

δείγματα που αναλύονται με HPLC βρίσκονται αποκλειστικά σε υγρή μορφή. 
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Εικόνα 11: Διάγραμμα ροής τυπικού συστήματος Υγρής Χρωματογραφίας Υψηλής 

Απόδοσης 

 

Τα βασικά μέρη ενός συγκροτήματος HPLC, τα οποία λειτουργούν ως ενιαίο σύνολο με τις 

κατάλληλες συνδέσεις , είναι: 

1. Οι γυάλινες  φιάλες των υγρών διαλυτών της  κινητής φάσης  και καύσης 

δείγματος. 

2. Ο θάλαμος εισαγωγής δείγματος 

3. Η στήλη ανάλυσης του δείγματος 

4. Οι αντλίες πίεσης  για τη ροή των διαλυτών με τη βαλβίδα ανάμιξης και 

προγραμματισμού ροής των διαλυτών  

5. Ο ανιχνευτής (στην περίπτωση των αιθέριων ελαίων χρησιμοποιείται 

ανιχνευτής Mass Spectrometry, MS) 

6. Ο υπολογιστής για τον έλεγχο και την επεξεργασία των παραμέτρων του 

συστήματος 

Ανάλυση στο Ορατό-Υπεριώδες (Φασματοφωτόμετρο uv-vis) 

Λόγω της πολύπλοκης σύνθεσης των φυτικών εκχυλισμάτων συνήθως είναι δύσκολο να 

ελεγχθεί το σύνολο των συστατικών. Επομένως είναι απαραίτητο να ομαδοποιηθούν τα 

συστατικά, που υπάρχουν στο φυτικό εκχύλισμα και εάν είναι εφικτό να τυποποιηθούν. Τα 

δραστικά συστατικά είναι η πρώτη επιλογή. Εάν δεν είναι γνωστά, τότε εξετάζονται τα 

κύρια, σε ποσότητα συστατικά.  

Με τη χρήση του φασματοφωτομετρικών τεχνικών ανιχνεύονται τέτοιες ομάδες 

συστατικών (ολικό φαινολικό περιεχόμενο, ολικά φλαβονοειδή, αντιοξειδωτική ικανότητα 

κά). Το φασματοφωτόμετρο αποτελεί το πιο διαδεδομένο όργανο των βιοχημικών 

εργαστηρίων. Χρησιμοποιείται για την μέτρηση της συγκέντρωσης ουσιών μέσα σε ένα 

υγρό διάλυμα. Για να επιτευχθεί αυτό, το όργανο αξιοποιεί μία από τις βασικές ιδιότητες 
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του φωτός. Αυτή είναι η απορρόφηση τμήματος του φωτός όταν αυτό διέρχεται μέσα από 

ένα διάλυμα.  

 

3.6 Οικόπεδο 

3.6.1 Κτιριακές Εγκαταστάσεις  

Στις κτιριακές εγκαταστάσεις του Κέντρου θα περιλαμβάνονται: 

Κεντρική Δομή: 

- Χώρος Γραφείων - Έρευνας και Πιλοτικής Απόσταξης 

- Χώρος παραλαβής και 1ης επεξεργασίας: Περιλαμβάνει το χώρο αποθήκευσης και 

1ης επεξεργασίας (καθαρισμός, κοπή) των αρωματικών φυτών που θα 

αξιοποιηθούν για τις εκχυλίσεις και αποστάξεις.  

- Χώρος Αποστάξεων – Εκχυλίσεων: εδώ τοποθετείται ο βασικός εξοπλισμός 

(αποστακτήρας και εκχυλιστήρας) 

- Χώρος Συσκευασίας - Ετικετοποίησης 

- Αποθηκευτικός Χώρος 

- Χώροι Υγιεινής 

Παράρτημα: 

- Χώρος Γραφείων - Έρευνας και Πιλοτικής Απόσταξης 

- Χώρος παραλαβής και 1ης επεξεργασίας: Περιλαμβάνει το χώρο αποθήκευσης και 

1ης επεξεργασίας (καθαρισμός, κοπή) των αρωματικών φυτών που θα 

αξιοποιηθούν για τις εκχυλίσεις και αποστάξεις.  

- Χώρος Αποστάξεων – Εκχυλίσεων: εδώ τοποθετείται ο βασικός εξοπλισμός 

(αποστακτήρας και εκχυλιστήρας) 

- Χώρος Συσκευασίας - Ετικετοποίησης 

- Αποθηκευτικός Χώρος 

- Χώροι Υγιεινής 

 

3.6.2 Εργασίες των Κτιριακών Εγκαταστάσεων  

Στην παρούσα ενότητα καταγράφονται οι βασικές εργασίες που θα απαιτηθούν για τη 

διαμόρφωση των κτιριακών εγκαταστάσεων (ανακαίνισης - αποκατάστασης) έτσι ώστε να 

καταστούν λειτουργικά για τη φιλοξενία των χώρων του Κέντρου.  
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ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

Α. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 

 Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα 

 Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών 

 Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης 

 Καθαίρεση επικεραμώσεων με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε 

ποσοστό άνω του 50% 

 Καθαίρεση επιχρισμάτων 

 Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων 

 Αποξήλωση ξυλίνων δαπέδων ή επενδύσεων. 

 Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους  Χωρίς 

να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών 

 Καθαίρεση ανωδομών από αργολιθοδομή ή λιθοδομή 

Β. ΕΚΣΚΑΦΕΣ – ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 

 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες σε εδάφη βραχώδη 

 Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων 

 Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου 

 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα 

Γ. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ 

 Κατασκευές από Σκυροδέματα 

 Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών 

 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος 

 Δομικά πλέγματα B500C 

 Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά 

Δ. ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ 

 Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου δυο ορατών 

όψεων 
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 Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα 

 Αρμολογήματα όψεων ημιξέστων ή ξεστών λιθοδομών 

 Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα  μπατικών τοίχων 

 Τοιχοποιίες Πάχους 1 1/2 πλίνθων (υπερμπατικοί τοίχοι)  

Ε. Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 Πλήρης κατασκευή και παράδοση σε λειτουργία της εγκατάστασης Πυρανίχνευσης 

και Πυρόσβεσης του έργου 

 Πλήρης κατασκευή των υδραυλικών εγκαταστάσεων μετά των ειδών υγιεινής, 

υδρορροών κλπ. Και  των εγκαταστάσεων αποχετεύσεως, των κτιρίων και των 

στεγασμένων χώρων του έργου. 

 Πλήρης κατασκευή των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων μετά των φωτιστικών σωμάτων 

των κτιρίων και στεγασμένων χώρων του έργου. 

 Πλήρης κατασκευή της εγκατάστασης Ψύξης - Θέρμανσης – κλιματισμός 

 Πλήρης κατασκευή Ηλεκτροφωτισμού περιβάλλοντος χώρων, κλπ του έργου. 

 Πλήρης κατασκευή των υδραυλικών και αποχετευτικών  εγκαταστάσεων του 

περιβάλλοντος χώρου κ.λ.π. και του αυτόματου ποτίσματος του έργου. 

ΣΤ. ΕΠΙΣΤΕΓΑΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ 

 Στέγη ξύλινη για επιστέγαση με κεραμίδια γαλλικά κλπ ή τεχνητές πλάκες 

 Επικεράμωση με κεραμίδια γαλλικού τύπου. 

 Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια. 

 Τεγίδωση στέγης από ξυλεία πελεκητή ή πριστή. Τεγίδωση από ξυλεία πελεκητή 

 Επιστεγάσεις με λαμαρίνα πάχους 1,00 mm, με τραπεζοειδείς πτυχώσεις 

 Σανίδωμα στέγης με τάβλες πάχους 2,5 cm 

 Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης 

 Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα σε τρεις στρώσεις πάχους 

3,0 cm 

 Κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου 
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 Επιστρώσεις με πλάκες ακανόνιστες 

Ζ. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ-ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΕΙΣ 

 Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες. Διπλοί 

υαλοπίνακες συνολικού πάχους 22 mm 

 Πόρτες - Παράθυρα - Υαλοστάσια από ξυλεία. Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές. Με 

κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm 

 Κιγκλιδώματα μεταλλικά. 

 Ψευδοροφή από πλάκες ορυκτών ινών πάχους 15 έως 20 mm 

 Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό 

υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα. 

 Θερμομόνωση τοίχων με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 50 

mm. 

 Στεγάνωση ξύλινης στέγης με λεπτή ελαστομερή υδρατμοπερατή μεμβράνη. 

 Θερμομόνωση κεκλιμένων οροφών με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη 

πολυστερίνη πάχους 50 mm. 

 Υγρομονωσεις δομικων στοιχειων 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ: 1.200 ευρώ/τ.μ. 

Για την εκτίμηση των ανωτέρω έχει ληφθεί υπόψη: 

- Η παλαιότητα των κτιρίων 

- Η τοποθεσία 

- Η τρέχουσα κατάσταση των κτιρίων όπως εκτιμήθηκε από τις επιτόπιες επισκέψεις 

της ομάδας έργου 

- Η πολυετής εμπειρία της εταιρείας και της ομάδας έργου στην εκπόνηση 

αρχιτεκτονικών μελετών και μελετών Η/Μ καθώς και μελετών έργων 

αποκατάστασης, ανακαίνισης, διαμόρφωσης κτιριακών εγκαταστάσεων. 

Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω αποτελούν εκτίμηση καθώς δεν δύναται στην παρούσα 

φάση και στα πλαίσια μιας απλής μελέτης σκοπιμότητας να προσδιοριστούν με ακρίβεια. Η 

ακριβής έκταση και το ακριβές κόστος των εργασιών θα πρέπει να γίνουν σε επόμενο 

στάδιο μετά από αναλυτική αυτοψία και επιμετρήσεις μηχανικών που θα μελετήσουν την 

αποκατάσταση των χώρων. 
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Εκτιμάται ότι θα διατεθούν περίπου 400.000,00€ (περίπου 200.000,00€ ανά χώρο) για 

κτιριακές δαπάνες – δαπάνες αποκατάστασης των χώρων που θα στεγάσουν το Κέντρο 

(Κεντρική δομή και 1 Παράρτημα)  

 

3.7 Μηχανολογικός Εξοπλισμός 

3.7.1 Ειδικές Εγκαταστάσεις  

Δεν απαιτούνται ειδικές εγκαταστάσεις πλέον των βασικών εγκαταστάσεων που 

αναλύονται στα προηγούμενα κεφάλαια. 

 

3.7.2 Εξοπλισμός Χώρων 
Ο εξοπλισμός των χώρων περιλαμβάνει Εξοπλισμό Γραφείων,  

ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΚΟΣΤΟΣ 

Γραφεία (μικρά 120cm*60cm) 1 180€ 180,00€ 

Ντουλάπες – Βιβλιοθήκες (2 φύλλων) 1 150€ 150,00€ 

Καρέκλες Γραφείου 2 30€ 60,00€ 

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές (desktop) με Οθόνη 1 750€ 750,00€ 

Εκτυπωτής -  1 150€ 150,00€ 

Τηλεφωνικές Συσκευές 1 30€ 30,00€ 

 1.320,00€ 

 

3.7.3 Εξοπλισμός Έρευνας και εφαρμογής ΦΑΦΥ 
ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Σ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΟΣ 

Μέγεθος Ισχύς 
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

C20 -1  
ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΚΕΚ 
ΗΠΕΙΡΟΥ. 

ANAVERIS Μονάδα απόσταξης αιθέριων 
ελαίων  (500 L) ΦΛΩΡΕΝΤΙΑΝΟ 
ΔΟΧΕΙΟ (ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΡΑΣ) (60 L), + 
Δεξαμενή INOX αποθήκευσης 
ελαίων και εκχυλισμάτων + 
ΟΡΘΟΓΩΝΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗ 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΥΔΡΟΣΟΛ (500L) 

ΑΠΟΣΤΑΚΤΗΡΑΣ 
(άμβυκας) 500lt. 
Δάμβυκα= 80cm, 
Yκυλ. άμβυκα= 
110cm, Μήκος 

Ολικό (συγκρ/τος)= 
250cm, Υψος Ολικό 

(συγκρ/τος)= 
190cm. Min 

απαιτούμενο ύψος 
χώρου = 300cm + + 
υπολογίστε και την 

κρέμαση του 
γερανού 

 
Διαστάσεις 
Δεξαμενής 

5.000 W 20.700,00 € 
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Αποθήκευσης: Δ 

cm: 40cm X Ύψος: 
100cm. 

C31 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΚΕΚ 
ΗΠΕΙΡΟΥ. 

ANAVERIS 

ΜΟΝΑΔΑ ΕΚΧΥΛΙΣΗΣ ΚΑΙ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ 

ΑΠΟ 
ΦΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΜΕ ΤΗΝ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΩΝ 
ΥΠΕΡΗΧΩΝ(ULTRASOUND 

EXTRACTOR).(250L) 

 cm (Μ*Π*Υ) 
130x95x165  

 
Βάρος 160 kg. 

4.200 W 90.000,00€ 

C32 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΚΕΚ 
ΗΠΕΙΡΟΥ ANAVERIS 

Μονάδα Εξάτμισης υπό ΚΕΝΟ 
(VACUUM CONSENTRATOR)  (30-

35 L) 

cm (Μ*Π*Υ) 
100X100X150cm 

1.900 W 65.000,00€ 

C32 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΚΕΚ 
ΗΠΕΙΡΟΥ 

ANAVERIS 

Πλήρες Ημι – Αυτόματο Σύστημα 
(Γραμμή) Συσκευασίας 

υγρών, βιοδραστικών ουσιών από 
εκχυλίσματα φυτικών προϊόντων, 

του Οίκου METROTECH 
Ελλάδας, χωρητικότητας: 10 – 50 
ml, (γεμιστικό, ταπωτικό για pilfer 

proof πώματα, 
θερμοσυρρικνωτική καψιλιέρα, 

ετικετέζα) 
 

cm (Μ*Π*Υ) 
70x288x100 

0.2 Kw 13.000,00€ 

C19 ELEHALCO 
 Πιλοτική μεταλλική  μονάδα 
απόσταξης αιθέριων ελαίων ( 50L) 

cm (Διαμ. *Υ) 
80x62 

2.000W 

3,200.00 € 

 

Ενδεικτικά 
μοντέλα:  

Steamway 
S1 
ή 

SWET Lss-
6008 

ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
ΑΤΜΟΥ 300 Kg / h, παροχής 
ρεύματος 
ή 
ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
ΑΤΜΟΥ 300 Kg / h, παροχής 
αερίου - πετρελαίου 
 

cm (Μ*Π*Υ)  
190x140x150, 

βάρος: 1810 kg 
ή 

170x160x230, 
Βάρος: 1300Kg 

1.5kW 
 

9,000.00 € 

  
Αναλώσιμα (αντιδραστήρια, 
γάντια, θερμόμετρα κλπ) 

  

300,00€ 

519062001 
-  timatic ION PLUS 

HERBCUT 1340 Σύστημα κοπής 
φυτών φρέσκων ή αποξηραμένων 

cm (Μ*Π*Υ) 150 x 

60 x 110 
380 V + N  

ή (220 Vκατ 
απαίτηση) 10.000,00 €  

519062001 
-  timatic ION PLUS 

TP2 Hammer-knife Μύλος άλλεσης 
κατάλληλος για φρέσκα και 

αποξηραμένα φυτά 

cm (Μ*Π*Υ) 
100x100x150 

(διαστάσεις με 
βάση) 

2HP Motor 
1.5 KW 

2,800 RPM 

4.700,00 €  

C20 -1  
ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΚΕΚ 
ΗΠΕΙΡΟΥ. ANAVERIS 

Mονάδα ξήρανσης φυτικής πρώτης 
ύλης 

cm (Μ*Π*Υ) 
270x220x200 

0.9kW 

30,000.00 €  

ΣΥΝΟΛΟ 
245.900,00€ 
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ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 
304.916,00€ 

 

Επιπρόσθετα στον εξοπλισμό 1ης επεξεργασίας με δεδομένο ότι οι επικρατούσες συνθήκες 

στην ευρύτερη περιοχή δεν επιτρέπουν τη φυσική ξήρανση προστίθεται και μονάδα 

ξήρανσης, τόσο για τις ανάγκες των παραγωγών οι οποίοι δεν θα έχουν τη δυνατότητα 

ξήρανσης με δικά τους μέσα, όσο και για τις ανάγκες του ίδιου του Κέντρου για την έρευνα 

που θα διεξάγει σε αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά. 

Επισημαίνεται ότι οι ανωτέρω τιμές βασίστηκαν σε αρχική έρευνα αγοράς (και με υποβολή 

προσφορών) που διενεργήθηκε από την ομάδα εκπόνησης της μελέτης. Εκτιμάται ωστόσο 

ότι στο πλαίσιο διαγωνιστικής διαδικασίας που θα ακολουθηθεί από την Περιφέρεια για 

την προμήθεια του εξοπλισμού θα υπάρξει έκπτωση επί των ανωτέρω τιμών (ενδεικτικά της 

τάξης του 10 – 15%). 

3.8 Μεταφορικά Μέσα 
Δεν απαιτούνται μεταφορικά μέσα για τη λειτουργία του Κέντρου  
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3.9 Κόστος Επένδυσης - Χρηματοδότησης 

3.9.1 Προϋπολογισμός Επένδυσης 
 

Ο προϋπολογισμός της αρχικής επένδυσης περιλαμβάνει αθροιστικά όλες τις απαιτούμενες 

κτιριακές εργασίες καθώς και τον εξοπλισμό των χώρων, όπως προκύπτουν από την 

ανάλυση των προηγούμενων ενοτήτων. 

Κεντρική Δομή 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΞΙΑ (με φπα 24%) 

Κόστος Εξοπλισμού Γραφείου (Η/Υ, Περιφερειακά κλπ) 
 

€ 1.320,00 

Εξοπλισμός Έρευνας και Εφαρμογής ΦΑΦΥ 
€ 304.916,00€  

Εργασίες Κτιρίων (καθαιρέσεις, αποκατάσταση, 
διαμορφώσεις κλπ) 

€ 200.000,00 

Σύνολο 1 
€506.236,00€  

 

Παράρτημα 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΞΙΑ (με φπα 24%) 

Κόστος Εξοπλισμού Γραφείου (Η/Υ, Περιφερειακά κλπ) 
 

€ 1.320,00 

Εξοπλισμός Έρευνας και Εφαρμογής ΦΑΦΥ 
€   

Εργασίες Κτιρίων (καθαιρέσεις, αποκατάσταση, 
διαμορφώσεις κλπ) 

€ 200.000,00 

Σύνολο 2 
€506.236,00€ 

 

Συνολικός Προϋπολογισμός Κέντρου 

Σύνολο 1+2 
1.012.472,00€ 

 

3.9.2 Χρηματοδότηση κόστους επένδυσης 

Στη συνέχεια καταγράφονται δυνητικές πηγές χρηματοδότησης του κόστους αρχικής 

επένδυσης αλλά και του κόστους λειτουργίας του Κέντρου. 



103 
 

Βασική πηγή χρηματοδότησης μπορούν να αποτελέσουν Εθνικά και Ευρωπαϊκά 

Προγράμματα. Βάσει του αντικειμένου και των υπηρεσιών του Κέντρου καταγράφονται τα 

πιο συναφή: 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Ηπείρου 2014 – 2020 

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Ηπείρου 2014 – 2020 προωθεί την ενίσχυση 

της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας καθώς και δράσεις ενίσχυσης 

φορέων για την ανάπτυξη αριστείας μέσα από την υποστήριξη της δικτύωσης ερευνητικών 

φορέων και ενίσχυση των συστάδων και συνεργασιών μεταξύ του ερευνητικού τομέα και 

των επιχειρήσεων. Δυνατότητες Χρηματοδότησης υπάρχουν μέσω:  

- Άξονα 1 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΠΕ 

o Επενδυτική προτεραιότητα 1a - Ενίσχυση υποδομών έρευνας και 

καινοτομίας και ικανοτήτων ανάπτυξης αριστείας στον τομέα της έρευνας 

και καινοτομίας και προώθηση κέντρων ικανότητας, ιδίως των κέντρων 

ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος: Χρηματοδοτούνται ενέργειες στην 

αγροδιατροφή που ενδεικτικά περιλαμβάνουν δημιουργία νέων 

ερευνητικών υποδομών, ολοκλήρωση αναγκών σε εργαστηριακό 

εξοπλισμό, οργάνωση συναντήσεων δικτύωσης, υποστήριξη φορέων για 

ανεύρεση εταίρων για συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα, 

εστιασμένες κτιριακές αναμορφώσεις κλπ 

o Επενδυτική προτεραιότητα 1b - Προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων 

στην έρευνα και καινοτομία, ανάπτυξη δεσμών και συνεργειών μεταξύ 

επιχειρήσεων, κέντρων έρευνας και ανάπτυξης και του τομέα της 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ιδίως μέσω της προαγωγής επενδύσεων στην 

ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών, στη μεταφορά τεχνολογίας, στην 

κοινωνική καινοτομία, στην οικολογική καινοτομία, στις εφαρμογές 

παροχής δημόσιων υπηρεσιών, στην ενθάρρυνση της ζήτησης, στη 

δικτύωση, στα συμπλέγματα φορέων και στην ανοιχτή καινοτομία μέσω 

ευφυούς εξειδίκευσης, καθώς και στήριξη της τεχνολογικής και 

εφαρμοσμένης έρευνας, δοκιμαστικών δράσεων, ενεργειών έγκαιρης 

επικύρωσης προϊόντων, προηγμένων ικανοτήτων παραγωγής και πρώτης 

παραγωγής, ειδικά σε βασικές τεχνολογίες, και διάδοση των τεχνολογιών 

γενικής εφαρμογής: Χρηματοδοτείται η αξιοποίηση των ερευνητικών 
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αποτελεσμάτων στην αγροδιατροφή, η έρευνα στην περιοχή των 

εναλλακτικών βιολογικών και λειτουργικών τροφίμων, η Χαρτογράφηση, 

ταυτοποίηση, αξιοποίηση και βελτίωση του γενετικού υλικού αυτοχθόνων 

και μη ποικιλιών και φυλών και βελτίωση του πολλαπλασιαστικού υλικού. 

 

Μέσω των ανωτέρω μπορεί να χρηματοδοτηθεί τόσο η αρχική επένδυση (κτιριακές 

επεμβάσεις, εξοπλισμός) για τη δημιουργία του Κέντρου, όσο και ερευνητικές δράσεις και 

δράσεις δικτύωσης του Κέντρου. 

 

HORIZON 

Το Horizon 2020, είναι ένα πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 

ύψους 80 δις ευρώ και εστιάζει στην επιστημονική αριστεία, στη βιομηχανική υπεροχή και 

στην αντιμετώπιση των κοινωνικών προκλήσεων. 

Οι τρεις βασικοί άξονες τους οποίους μπορεί να αξιοποιήσει το Κέντρο αποτελούν:  

- Επιστημονική Αριστεία (Εxcellent Science): Επιστημονική έρευνα παγκόσμιου επιπέδου με 

στόχο την προσέλκυση στην ΕΕ των καλύτερων επιστημόνων. 

- Κοινωνικές Προκλήσεις (Societal Challenges):  Αντιμετώπιση σημαντικών κοινωνικών 

προκλήσεων, όπως η γήρανση πληθυσμού, εξάντληση ενεργειακών πόρων, αντιμετώπιση 

κλιματικής αλλαγής: 

- Ασφάλεια τροφίμων, αειφόρος γεωργία και δασοκομία Food security, sustainable 

agriculture and forestry, θαλάσσια και υδάτινη έρευνα και έρευνα εσωτερικών υδάτων και 

βιο-οικονομία  

Το Κέντρο δύναται να συμμετέχει στο Πρόγραμμα ως μέρος εταιρικού σχήματος για την 

προώθηση έρευνας που σχετίζεται με το αντικείμενο και τις υπηρεσίες του και έχει τη 

δυνατότητα να χρηματοδοτήσει τη μισθοδοσία του προσωπικού, την προμήθεια 

εξοπλισμού, δράσεις προβολής – προώθησης καθώς και λειτουργικά κόστη ως έμμεσες 

δαπάνες (25% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού). 

 

ΕΠΑΝΕΚ 
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- Άξονας Προτεραιότητας (Α.Π.) 1 «Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με Τομεακές 

προτεραιότητες», Στόχος 1.1. «Αύξηση επιχειρηματικών πρωτοβουλιών και 

συνεργασιών για την ανάπτυξη καινοτόμου επιχειρηματικότητας σύμφωνα με την 

εθνική στρατηγική έρευνας και καινοτομίας για έξυπνη εξειδίκευση (στρατηγική 

RIS3)»: 

o Δράση «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ»: Βασικός στόχος της Ενιαίας 

Δράσης «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» είναι η σύνδεση της έρευνας 

και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και η ενίσχυση της 

ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των 

επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές, με σκοπό τη μετάβαση στην ποιοτική 

καινοτόμα επιχειρηματικότητα και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης 

αξίας. Στη Δράση μπορούν να υποβάλλονται αιτήσεις από συμπράξεις 

επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς στην κατηγορία παρεμβάσεων 

II. Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς και III. 

Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων: Χρηματοδοτούνται δαπάνες 

προσωπικού, δαπάνες οργάνων και εξοπλισμού, κτιριακές δαπάνες, 

δαπάνες για ανάθεση έρευνας επί συμβάσει, πρόσθετες άμεσες 

λειτουργικές δαπάνες (μετακινήσεις, δημοσιότητα, αναλώσιμα κλπ), 

δαπάνες μελετών, δαπάνες καινοτομίας (δαπάνες άϋλων στοιχείων, 

απόσπαση εξειδικευμένου προσωπικού, συμβουλευτικές υπηρεσίες), 

δαπάνες συμμετοχής σε εμπορικές εκθέσεις.   

- Άξονας Προτεραιότητας (Α.Π.) 3 «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της 

επιχειρηματικότητας», Στόχος 3.1 Αναβάθμιση ή/και ανάπτυξη υποδομών έρευνας 

και καινοτομίας για τη βελτίωση της καινοτομικής ικανότητας της χώρας για τη 

στήριξη της επιχειρηματικότητας. Περιλαμβάνει δράσεις: 

o Ενίσχυσης σημαντικών ερευνητικών υποδομών εθνικής εμβέλειας με 

διεθνή αναγνώριση της αριστείας τους καθώς και της συμμετοχής σε δίκτυα 

ευρωπαϊκών υποδομών (ESFRI) με βάση τις προτεραιότητες του Εθνικού 

Οδικού Χάρτη Ερευνητικών Υποδομών. 

o Ανάπτυξη Κέντρων Ικανότητας (Centers of Competence) με παράλληλη 

ενίσχυση των εργαστηριακών υποδομών καινοτομίας, που δημιουργούνται 

για την παροχή επιστημονικών και τεχνικών υπηρεσιών με όρους αγοράς 

και σύμφωνα με τις ανάγκες της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης. 
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Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ} 2014 -2020 

Βασικές αρχές της αγροτικής ανάπτυξης την περίοδο 2014 -2020 αποτελούν η οικονομική 

και περιβαλλοντική αειφορία, η προώθηση της κοινωνίας της γνώσης ως δομικού στοιχείου 

της καινοτόμου επιχειρηματικότητας, η εξωστρέφεια, η απασχόληση και η κοινωνική 

συνοχή. 

Επισημαίνεται ότι και στην επόμενη Προγραμματική περίοδο τα κονδύλια για έρευνα και 

καινοτομία θα εξακολουθήσουν να είναι αυξημένα, συνεπώς μέρος της χρηματοδότησης 

θα μπορούσε να προκύψει από τα νέα Τομεακά Προγράμματα της περιόδου 2021 – 2027 

καθώς και το νέο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Ηπείρου. 

Δευτερευόντως πηγή εσόδων θα μπορούσαν να αποτελέσουν και ιδιωτικά κονδύλια από 

Ιδρύματα (π.χ. Ίδρυμα Νιάρχος) τα οποία χρηματοδοτούν ερευνητικές δραστηριότητες. 
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2ο (ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ) ΣΕΝΑΡΙΟ 

Κατά το σενάριο αυτό εξακολουθεί να προωθείται η συνεργασία με λοιπούς φορείς ωστόσο 

προωθείται μια μεγαλύτερη Κεντρική Δομή για το Κέντρο με πρόβλεψη υποστήριξης της 

ερευνητικής δραστηριότητας εξ ολοκλήρου από το ίδιο το Κέντρο. Το Κέντρο κατά το 

σενάριο αυτό διαρθρώνεται σε μια βασική τοποθεσία και προβλέπονται αυξημένες 

ανάγκες σε επίπεδο προμήθειας εξοπλισμού, κτιριακής επένδυσης και λειτουργικών 

δαπανών. 

 

3.3 Απασχόληση 

3.3.1 Θέσεις Απασχόλησης 

Η στελέχωση παραμένει όμοια με αυτή που περιγράφεται στο Σενάριο 1. 

3.4 Τόπος Εγκατάστασης Νέων Εγκαταστάσεων 

3.4.1 Έρευνα τόπου εγκατάστασης επιχείρησης 

Στο σενάριο 2 δημιουργείται μια και μόνο μεγάλη κεντρική Δομή η οποία μπορεί να 

χωροθετηθεί σε τοποθεσία που θα επιλέξει η Περιφέρεια και η οποία θα πρέπει να πληροί 

τα κριτήρια που τέθηκαν στο υποκεφάλαιο 1.8.  

Για τις ανάγκες της ανάλυσης του σεναρίου 2 επιλέγεται η μελέτη του χώρου του 

Αγροκτήματος του Αναγνωστοπούλειου Ιδρύματος στην Κόνιτσα καθώς υπάρχουν 

διαθέσιμα στοιχεία. Με βάση τη συγκεκριμένη τοποθεσία δίνεται διάταξη και χωροθέτηση 

λειτουργιών και κατόψεις σχεδίων με τοποθέτηση του εξοπλισμού ώστε να αξιοποιηθεί ως 

βάση ακόμη και στην περίπτωση επιλογής χωροθέτησης του Κέντρου σε διαφορετική θέση. 

Η περιοχή που χωροθετείται το Κέντρο εντός του οικοπέδου του Αναγνωστοπούλειου 

Ιδρύματος καταλαμβάνει έκταση 5,98 στρεμμάτων. Σε αυτή υπολογίζονται μόνο οι χώροι 

των κτιριακών εγκαταστάσεων και δεν συνεκτιμώνται οι εκτάσεις που θα αξιοποιηθούν 

μελλοντικά για πιλοτικές καλλιέργειες για τις ανάγκες του Κέντρου (εκτιμάται η αξιοποίηση 

20 στρεμμάτων από τα συνολικά διαθέσιμα για τις πιλοτικές καλλιέργειες του Κέντρου και 

η μίσθωση των λοιπών). 
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Βάσει των αυτοψιών της ομάδας έργου έγινε επιλογή συνολικά 5 κτιρίων που θα 

αξιοποιηθούν για την κάλυψη των αναγκών του Κέντρου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η συνολική έκταση των κτιρίων αυτών είναι 926,38 τετραγωνικά μέτρα. 

Κτίριο 1: 360,78 τμ 

Κτίριο 2: 287,10 τμ 

Κτίριο 3: 75,70 τμ 

Κτίριο 4: 135,30 τμ 

Κτίριο 5: 67,50 τμ 

 

3.5 Τεχνικά Στοιχεία 

3.5.1 Παραγωγικές Διαδικασίες 

Οι παραγωγικές διαδικασίες συμπίπτουν με αυτές που αναλύθηκαν ήδη στο ΣΕΝΑΡΙΟ 1. Η 

μόνη διαφορά είναι ότι στο ΣΕΝΑΡΙΟ 2 το Κέντρο θα έχει τη δυνατότητα να υποστηρίξει και 

αυτόνομα τις διαδικασίες που στο 1ο σενάριο αναφέρεται ότι παρέχονται μόνο από κοινού 

με τους συνεργαζόμενους φορείς 

- Λυοφιλίωσης (Freeze Drying) 
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- Ξήρανσης με ψεκασμό (Spray Drying) 

- Ποιοτικού και Ποσοτικού Προσδιορισμού  Συστατικών 

o Χρωματογραφία 

o Αέρια χρωματογραφία (GC) 

o Υγρή Χρωματογραφία Υψηλής Πίεσης (HPLC) 

o Ανάλυση στο Ορατό-Υπεριώδες (Φασματοφωτόμετρο uv-vis) 

3.6 Οικόπεδο 

3.6.1 Κτιριακές Εγκαταστάσεις  

Στις κτιριακές εγκαταστάσεις του Κέντρου περιλαμβάνονται: 

ΚΤΙΡΙΟ 1: Εργαστήριο 

Περιλαμβάνει στο ισόγειο το χώρο του βασικού εργαστηρίου, αίθουσα για τη χωροθέτηση 

ευαίσθητων οργάνων, χώρο γραφείου του εργαστηρίου, χώρους υγιεινής, χώρο 

τοποθέτησης πιλοτικών καζανιών και αποθηκευτικούς χώρους. Στον 1ο όροφο 

χωροθετείται οικία για τον Διευθυντή του Κέντρου και ξενώνας για τη φιλοξενία 

ερευνητών. 

ΚΤΙΡΙΟ 2: Χώρος Αποστάξεων – Εκχυλίσεων 

Περιλαμβάνει τον ημιυπόγειο χώρο όπου τοποθετείται ο ογκώδης εξοπλισμός αποστάξεων 

και εκχυλίσεων, χώρο γραφείου για τον υπεύθυνο αποστάξεων, χώρους υγιεινής. 

ΚΤΙΡΙΟ 3: Βοηθητικό Εργαστήριο 

Περιλαμβάνει μικρό εργαστηριακό χώρο για διενέργεια μικρής κλίμακας ερευνητικών 

δραστηριοτήτων αλλά και διενέργεια επιδείξεων – πρακτικών ενημερώσεων σε 

καλλιεργητές. Περιλαμβάνει επίσης μικρό αποθηκευτικό χώρο, χώρους υγιεινής. Στον 1ο 

όροφο προβλέπεται γραφείο. 

ΚΤΙΡΙΟ 4: Χώρος παραλαβής και 1ης επεξεργασίας 

Περιλαμβάνει το χώρο αποθήκευσης και 1ης επεξεργασίας ()καθαρισμός, κοπή) των 

αρωματικών φυτών που θα αξιοποιηθούν για τις εκχυλίσεις και αποστάξεις.  

ΚΤΙΡΙΟ 5: Χώρος συσκέψεων – συναντήσεων – παρουσιάσεων 



110 
 

Περιλαμβάνει αίθουσα συναντήσεων – συνεδριάσεων που μπορεί να αξιοποιηθεί και για 

εκπαιδεύσεις, χώρο εκθετηρίου (poster με αποτελέσματα ερευνητικών έργων και 

φυτολόγιο). Στον 1ο όροφο έχει δημιουργηθεί βιβλιοθήκη και χώρος μελέτης. 

Επισημαίνεται ότι οι ανάγκες του Κέντρου σε κτιριακές εγκαταστάσεις καλύπτονται στο 

σύνολό τους από υφιστάμενα κτίρια και δεν απαιτείται η ανέγερση νέων. 

Στο Παράρτημα ΙΙΙ παρατίθενται τα σχέδια (κατόψεις) της πρότασης διαμόρφωσης των 

κτιριακών χώρων.  

 

3.6.2 Εργασίες των Κτιριακών Εγκαταστάσεων  

Στην παρούσα ενότητα καταγράφονται οι βασικές εργασίες που θα απαιτηθούν για τη 

διαμόρφωση των κτιριακών εγκαταστάσεων (ανακαίνισης - αποκατάστασης) έτσι ώστε να 

καταστούν λειτουργικά για τη φιλοξενία των χώρων του Κέντρου.  

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

Α. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 

 Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα 

 Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών 

 Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης 

 Καθαίρεση επικεραμώσεων με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε 

ποσοστό άνω του 50% 

 Καθαίρεση επιχρισμάτων 

 Αποξήλωση ξύλινων ή σιδηρών κουφωμάτων 

 Αποξήλωση ξύλινων δαπέδων ή επενδύσεων. 

 Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους  Χωρίς 

να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών 

 Καθαίρεση ανωδομών από αργολιθοδομή ή λιθοδομή 

Β. ΕΚΣΚΑΦΕΣ – ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 

 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες σε εδάφη βραχώδη 

 Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων 
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 Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου 

 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα 

Γ. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ 

 Κατασκευές από Σκυροδέματα 

 Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών 

 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος 

 Δομικά πλέγματα B500C 

 Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά 

Δ. ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ 

 Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου δυο ορατών 

όψεων 

 Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα 

 Αρμολογήματα όψεων ημιξέστων ή ξεστών λιθοδομών 

 Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα  μπατικών τοίχων 

 Τοιχοποιίες Πάχους 1 1/2 πλίνθων (υπερμπατικοί τοίχοι)  

Ε. Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 Πλήρης κατασκευή και παράδοση σε λειτουργία της εγκατάστασης Πυρανίχνευσης 

και Πυρόσβεσης του έργου 

 Πλήρης κατασκευή των υδραυλικών εγκαταστάσεων μετά των ειδών υγιεινής, 

υδρορροών κλπ. Και  των εγκαταστάσεων αποχετεύσεως, των κτιρίων και των 

στεγασμένων χώρων του έργου. 

 Πλήρης κατασκευή των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων μετά των φωτιστικών σωμάτων 

των κτιρίων και στεγασμένων χώρων του έργου. 

 Πλήρης κατασκευή της εγκατάστασης Ψύξης - Θέρμανσης – κλιματισμός 

 Πλήρης κατασκευή Ηλεκτροφωτισμού περιβάλλοντος χώρων, κλπ του έργου. 

 Πλήρης κατασκευή των υδραυλικών και αποχετευτικών  εγκαταστάσεων του 

περιβάλλοντος χώρου κ.λ.π. και του αυτόματου ποτίσματος του έργου. 

ΣΤ. ΕΠΙΣΤΕΓΑΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ 
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 Στέγη ξύλινη για επιστέγαση με κεραμίδια γαλλικά κλπ ή τεχνητές πλάκες 

 Επικεράμωση με κεραμίδια γαλλικού τύπου. 

 Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια. 

 Τεγίδωση στέγης από ξυλεία πελεκητή ή πριστή. Τεγίδωση από ξυλεία πελεκητή 

 Επιστεγάσεις με λαμαρίνα πάχους 1,00 mm, με τραπεζοειδείς πτυχώσεις 

 Σανίδωμα στέγης με τάβλες πάχους 2,5 cm 

 Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης 

 Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα σε τρεις στρώσεις πάχους 

3,0 cm 

 Κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου 

 Επιστρώσεις με πλάκες ακανόνιστες 

Ζ. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ-ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΕΙΣ 

 Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες. Διπλοί 

υαλοπίνακες συνολικού πάχους 22 mm 

 Πόρτες - Παράθυρα - Υαλοστάσια από ξυλεία. Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές. Με 

κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm 

 Κιγκλιδώματα μεταλλικά. 

 Ψευδοροφή από πλάκες ορυκτών ινών πάχους 15 έως 20 mm 

 Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό 

υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα. 

 Θερμομόνωση τοίχων με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 50 

mm. 

 Στεγάνωση ξύλινης στέγης με λεπτή ελαστομερή υδρατμοπερατή μεμβράνη. 

 Θερμομόνωση κεκλιμένων οροφών με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη 

πολυστερίνη πάχους 50 mm. 

 Υγρομονωσεις δομικων στοιχειων 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ: 1.300 ευρώ/τ.μ. 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ  =1.209.000€ (χωρίς ΦΠΑ 24%) 
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Για την εκτίμηση των ανωτέρω έχει ληφθεί υπόψη: 

- Η παλαιότητα των κτιρίων 

- Η τοποθεσία 

- Η τρέχουσα κατάσταση των κτιρίων όπως εκτιμήθηκε από τις επιτόπιες επισκέψεις 

της ομάδας έργου 

- Η πολυετής εμπειρία της εταιρείας και της ομάδας έργου στην εκπόνηση 

αρχιτεκτονικών μελετών και μελετών Η/Μ καθώς και μελετών έργων 

αποκατάστασης, ανακαίνισης, διαμόρφωσης κτιριακών εγκαταστάσεων. 

Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω αποτελούν εκτίμηση καθώς δεν δύναται στην παρούσα 

φάση και στα πλαίσια μιας απλής μελέτης σκοπιμότητας να προσδιοριστούν με ακρίβεια. Η 

ακριβής έκταση και το ακριβές κόστος των εργασιών θα πρέπει να γίνουν σε επόμενο 

στάδιο μετά από αναλυτική αυτοψία και επιμετρήσεις μηχανικών που θα μελετήσουν την 

αποκατάσταση των χώρων. 

3.7 Μηχανολογικός Εξοπλισμός 

3.7.1 Ειδικές Εγκαταστάσεις  

Δεν απαιτούνται ειδικές εγκαταστάσεις πλέον των βασικών εγκαταστάσεων που 

αναλύονται στα προηγούμενα κεφάλαια. 

 

3.7.4 Εξοπλισμός Χώρων 
Ο εξοπλισμός των χώρων περιλαμβάνει Εξοπλισμό Γραφείων, εξοπλισμό οικίας (οικία 

Διευθυντή και ξενώνας) και Είδη Υγιεινής 

ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΚΟΣΤΟΣ ΘΕΣΗ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ  

Γραφεία (μικρά 120cm*60cm) 2 300€ 600€ ΚΤΙΡΙΟ 1 (ΞΕΝΩΝΑΣ):2 

Γραφεία (180cm*80cm) 6 350€ 2.100€ ΚΤΙΡΙΟ 2:3, ΚΤΙΡΙΟ 3:2, 
ΚΤΙΡΙΟ 5:1 

Ντουλάπες – Βιβλιοθήκες (2 
φύλλων) 

27 250€ 6.750€ ΚΤΙΡΙΟ 1:8, ΚΤΙΡΙΟ 2:6, 
ΚΤΙΡΙΟ 3:8, ΚΤΙΡΙΟ 5:5 

Ντουλάπα – βιτρίνα (για 
εκθετήριο) 

4 400€ 1.600€ ΚΤΙΡΙΟ 5:4 

Πάγκοι (εκθετηρίου) 2 500€ 1.000€ ΚΤΙΡΙΟ 5:2 

Τραπέζι συνεδριάσεων 1 500€ 500€ ΚΤΙΡΙΟ 5:1 

Καρέκλες Γραφείου 33 40€ 1.320€ ΚΤΙΡΙΟ 1:14, ΚΤΙΡΙΟ 2:3, 
ΚΤΙΡΙΟ 3:8, ΚΤΙΡΙΟ 5:8 

Καρέκλες αίθουσας (επισκέπτη) 11 20€ 220€ ΚΤΙΡΙΟ 5:11 

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές 13 1.000€ 13.000€ ΚΤΙΡΙΟ 1:4, ΚΤΙΡΙΟ 2:3, 
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(desktop) με Οθόνη ΚΤΙΡΙΟ 3:6 

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές (laptop) 2 1.200€ 2.400€ ΚΤΙΡΙΟ 1:1, ΚΤΙΡΙΟ 5:1 

Εκτυπωτής Σύστημα STUDIO 1 2.000€ 2.000€ ΚΤΙΡΙΟ 1 

Εκτυπωτής - πολυμηχάνημα 3 300€ 1.200€ ΚΤΙΡΙΟ 2:1, ΚΤΙΡΙΟ 3:2 

Τηλεφωνικές Συσκευές 9 40€ 360€ ΚΤΙΡΙΟ 1:4, ΚΤΙΡΙΟ 2:2, 
ΚΤΙΡΙΟ 3:2, ΚΤΙΡΙΟ 5:1 

Οθόνη 50’’ 1 500€ 500€ ΚΤΙΡΙΟ 5 

Προβολικό 1 250€ 250€ ΚΤΙΡΙΟ 5 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΟΙΚΙΑΣ - ΞΕΝΩΝΑ  

Ντουλάπια (διπλά) 5 40€ 200€ ΚΤΙΡΙΟ 1 

Κρεβάτι (μονό) 2 200€ 400€ ΚΤΙΡΙΟ 1 

Κρεβάτι (διπλό) 1 350€ 350€ ΚΤΙΡΙΟ 1 

Νεροχύτης (μονός) 1 80€ 80€ ΚΤΙΡΙΟ 3 

Νεροχύτης (διπλός) 2 130€ 260€ ΚΤΙΡΙΟ 1 

Απορροφητήρας 2 100€ 200€ ΚΤΙΡΙΟ 1 

Ψυγείο 1 350€ 350€ ΚΤΙΡΙΟ 1 

Ψυγειάκι ξενώνα 1 100€ 100€ ΚΤΙΡΙΟ 1 

Κουζίνα 1 300€ 300€ ΚΤΙΡΙΟ 1 

Φουρνάκι ξενώνα 1 70€ 70€ ΚΤΙΡΙΟ 1 

Καναπές οικίας 1 300€ 300€ ΚΤΙΡΙΟ 1 

Τηλεόραση οικίας 1 300€ 300€ ΚΤΙΡΙΟ 1 

Κομοδίνα 3 30€ 90€ ΚΤΙΡΙΟ 1 

Τραπεζαρία οικίας 1 300€ 300€ ΚΤΙΡΙΟ 1 

Ντουλάπες (2 φύλλων) 3 300€ 900€ ΚΤΙΡΙΟ 1 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ  

Νιπτήρας 10 70€ 700€ ΚΤΙΡΙΟ 1:5, ΚΤΙΡΙΟ 2:2, 
ΚΤΙΡΙΟ 3:1, ΚΤΙΡΙΟ 5:2 

Λεκάνη 11 90€ 990€ ΚΤΙΡΙΟ 1:5, ΚΤΙΡΙΟ 2:2, 
ΚΤΙΡΙΟ 3:2, ΚΤΙΡΙΟ 5:2 

Ντουζιέρα 2 80€ 160€ ΚΤΙΡΙΟ 1 - ΞΕΝΩΝΑΣ 

Μπανιέρα 1 160€ 160€ ΚΤΙΡΙΟ 1 - ΟΙΚΙΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 39.710€  

 

Επισημαίνεται ότι στα σχέδια δίνεται και διάταξη για την οικία του Διευθυντή του Κέντρου 

Κρέατος (που θα χωροθετηθεί στο δεξιό τμήμα του Κτιρίου 2) ωστόσο η διαμόρφωση και ο 

εξοπλισμός του παρόντος χώρου δεν αφορά το Κέντρο ΦΑΦΗ και συνεπώς δεν 

υπολογίζεται και δεν κοστολογείται στην παραπάνω περιγραφή. 
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3.7.5 Εξοπλισμός για τη λειτουργία του Εργαστηρίου 
 

ΧΩΡΟΣ ΠΙΛΟΤΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΑΞΕΩΝ ΕΚΧΥΛΙΣΕΩΝ (ΚΤΙΡΙΟ 1) 

        ΟΡΓΑΝΟ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
 

ΤΙΜΗ (€)                              
ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 24% 
ΜΕΓΕΘΟΣ 

(Μ,Π,Υ) 
ΜΕΓΙΣΤΗ 

ΙΣΧΥΣ 
ΑΝΑΓΚΗ 

PC 
ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Ι 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Σ ΙΙ 

 Πιλοτική μεταλλική  
μονάδα απόσταξης 
αιθέριων ελαίων ( 50L) 

1 3.200 διάμετρο 32 
cm και ύψος 
κάδου 62 
cm 

δεν 
απαιτείται 

OXI  - C19 

Πιλοτικη Υάλινη μονάδα 
απόσταξης αιθέριων 
ελαίων ( 50L) 

1 50.000 1300 mm x 
900 mm χ 
ύψος 2100 
mm 

5 kW 

ΌΧΙ 
ΒΙΟΙΝΝTEC ΚΕΚ 
ΗΠΕΙΡΟΥ   

Μονάδα λυοφιλίωσης 
(freeze dryer) 

1 30.000 110cmX80c
mX160cm 

11 kW 
ΌΧΙ  C16 KEK HΠΕΙΡΟΥ ΠΟ-3.215 

Μονάδα υπερ 
καταψύκτη (ultra - 
freezer) 

1 9.000 100cmX110c
mX210cm 

900Watt 

ΌΧΙ C16 KEK HΠΕΙΡΟΥ ΠΟ-3.215 

         ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ  (ΚΤΙΡΙΟ 1) 

ΟΡΓΑΝΟ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ (€)                              
ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 24% 
ΜΕΓΕΘΟΣ 

(Μ,Π,Υ) 
ΜΕΓΙΣΤΗ 

ΙΣΧΥΣ 
ΑΝΑΓΚΗ 

PC 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Ι 
(ΑΣΤΕΡΙΑΔΗΣ) 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Σ ΙΙ 

Σύστημα υγρής 
χρωματογραφίας 
υψηλής απόδοσης 
(HPLC) 

1 39.900 60 cm 
πλάτος x 50 
cm βάθος  x 
80 cm ύψος 1800 VA ΝΑΙ  190411ta26 

C16KEK 
ΗΠΕΙΡΟΥ 

Σύστημα αέριας 
χρωματογραφίας- 
φασματομετρίας μαζών 
(GC-MS) 

1 67.000 

2 m x 70 cm  

4500 VA 

NAI  190411ta26 
C16KEK 
ΗΠΕΙΡΟΥ 

Επιτρεπτές συνθήκες χώρου ευαίσθητων οργάνων:  
Θερμοκρασία:  23 °C ± 2 °C, Υγρασίας 45 %RH ± 5 %RH 

        

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ  (ΚΤΙΡΙΟ 1) 
 ΟΡΓΑΝΟ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ (€)                              

ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 24% 

ΜΕΓΕΘΟΣ 
(Μ,Π,Υ) 

ΜΕΓΙΣΤΗ 
ΙΣΧΥΣ 

ΑΝΑΓΚΗ 
PC 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Ι 
(ΑΣΤΕΡΙΑΔΗΣ) 

 

 Υδατόλουτρο με 
ανακινούμενο πλατό 

1 
3.200 

64,5 x 35 x 
35,5 cm 1250 Watt ΌΧΙ C16 ΚΕΚ ΚΟΝΙΤΣΑ 

  Ψυχόμενο Υδατόλουτρο 
Με εξωτερική 
κυκλοφορία του Υγρού 

1 

4.500 
38 x 67 x 84 
cm 480 Watt ΌΧΙ C16 ΚΕΚ ΚΟΝΙΤΣΑ 

  Κλίβανος Επωαστικός 
Για τους 37 βαθμούς 
Κελσίου 

1 

6.500 
62 x 44 x 46 
cm 125 Watt ΌΧΙ C16 ΚΕΚ ΚΟΝΙΤΣΑ 

  Κλίβανος Επωαστικός 
Για τους 44 βαθμούς 
Κελσίου 

1 

2.500 
62 x 44 x 46 
cm 125 Watt ΌΧΙ C16 ΚΕΚ ΚΟΝΙΤΣΑ 

  Κλίβανος Επωαστικός 2 6.000 65 x 135 x 700 Watt ΌΧΙ C16 ΚΕΚ ΚΟΝΙΤΣΑ 
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ψυχόμενος Για τους 20 
βαθμούς Κελσίου 

62 cm 

κλίβανος ξήρανσης κα 
ξηρής αποστεήρωσης 
Για έως τους 300 
βαθμούς Κελσίου 

1 

5.000 
81 x 75 x 69 
cm 1900 Watt ΌΧΙ C16 ΚΕΚ ΚΟΝΙΤΣΑ 

 Κλίβανος Υγρής 
Αποστείρωσης 

1 
3.500 

41,5 x 36 x 
50 cm 1500 Watt ΌΧΙ C16 ΚΕΚ ΚΟΝΙΤΣΑ 

 Θάλαμος Κάθετης 
Νηματικής ροής 
(Laminar flow) 

1 

3.000 
106,5x79x13
6 cm 1140 Watt ΌΧΙ C16 ΚΕΚ ΚΟΝΙΤΣΑ 

  Ψυχόμενη φυγόκεντρος 
με δύο κεφαλές. 

1 
8.500 

730 x 640 x 
330 mm  750 Watt ΌΧΙ C16 ΚΕΚ ΚΟΝΙΤΣΑ 

 Αγωγιμόμετρο-
Πεχάμετρο 
(πολυπαραμετρικό) 
ψηφιακό 

1 

5.600 
165 x 195 x 
68 mm 30 Watt ΌΧΙ C16 ΚΕΚ ΚΟΝΙΤΣΑ 

 Εργαστηριακό 
Στερεομικροσκόπιο. 

1 
3.200 

41,5 x 36 x 
50 cm 50 Watt ΌΧΙ C16 ΚΕΚ ΚΟΝΙΤΣΑ 

 Εργαστηριακό 
Mικροσκόπιο. 

1 
4.500 

41,5 x 36 x 
50 cm 50 Watt ΌΧΙ C16 ΚΕΚ ΚΟΝΙΤΣΑ 

 Ομάδα ειδών για τις 
μικροβιολογικές 
Αναλύσεις 

1 

10.000 
200 x 50 x 
100 cm 100 Watt ΌΧΙ C16 ΚΕΚ ΚΟΝΙΤΣΑ 

  Σύστημα διήθησης για 
υγρά. 

1 
7.500 

150 x 50 x 
100 cm 350 watt ΌΧΙ C16 ΚΕΚ ΚΟΝΙΤΣΑ 

 

        ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ  (ΚΤΙΡΙΟ 1) 

ΟΡΓΑΝΟ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ (€)                              
ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 24% 
ΜΕΓΕΘΟΣ 

(Μ,Π,Υ) 
ΜΕΓΙΣΤΗ 

ΙΣΧΥΣ 
ΑΝΑΓΚΗ 

PC 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Ι 
(ΑΣΤΕΡΙΑΔΗΣ) 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Σ ΙΙ 

Φασματοφωτόμετρο 
υπερύθρου με 
μετασχηματισμό Fourier 
(FTIR) 

1 18.500 39 cm 
πλάτος x 25 
cm βάθος  x 
21 cm ύψος 700 VA ΝΑΙ  190411ta26 

C16KEK 
ΗΠΕΙΡΟΥ 

Μονάδα περιστροφικού 
εξατμιστήρα (rotary 
evaporator) 

1 4.150 56 cm 
πλάτος x 44 
cm βάθος  x 
90 cm ύψος  
) Αντλία  1400 VA ΝΑΙ  190411ta26 

C16KEK 
ΗΠΕΙΡΟΥ 

Φασματοφωτόμετρο 
υπεριώδου ορατού 
(UV/VIS) 

1 5.800 45 cm 
πλάτος x 50 
cm βάθος  x 
25 cm ύψος 140 VA  ΌΧΙ  190411ta26 

C16KEK 
ΗΠΕΙΡΟΥ 

 
 
 
 
 

       ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΡΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ  (ΚΤΙΡΙΟ 1) 

ΟΡΓΑΝΟ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ (€)                              
ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 24% 
ΜΕΓΕΘΟΣ 
(μικρού 

μεγέθους 
εξοπλισμός) 

ΜΕΓΙΣΤΗ 
ΙΣΧΥΣ 

AΝΑΓΚΗ 
PC 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Ι (ION 

PLUS) 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Σ ΙΙ 
(ΑΣΤΕΡΙΑΔΗ

Σ) 
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Εργαστηριακό 
Πεχάμετρο 

2 760 
- 

δεν 
απαιτείται OXI 519032101 

C18 ΚΕΚ 
ΚΟΝΙΤΣΑ 

φορητό Πεχάμετρο  
1 380 

- 
δεν 

απαιτείται OXI 519032101 
C18 ΚΕΚ 
ΚΟΝΙΤΣΑ 

Μαγνητικός 
αναδευτήρας 

2 195 
- 

δεν 
απαιτείται OXI 519032101 

C18 ΚΕΚ 
ΚΟΝΙΤΣΑ 

 Μαγνητικός 
αναδευτήρας με 
θέρμανση 

2 290 

- 
δεν 

απαιτείται OXI 519032101 
C18 ΚΕΚ 
ΚΟΝΙΤΣΑ 

Εργαστηριακό 
διαθλασίμετρο 

1 8.100 
- 

δεν 
απαιτείται OXI 519032101 

C18 ΚΕΚ 
ΚΟΝΙΤΣΑ 

Αναδευτήρας τύπου 
Vortex 

1 280 
- 

δεν 
απαιτείται ΌΧΙ C17 KEK ΚΟΝΤΙΤΣΑ 

C18 ΚΕΚ 
ΚΟΝΙΤΣΑ 

Εργαστηριακός ζυγός 
4ου δεκαδικού 

1 950 
- 

δεν 
απαιτείται ΌΧΙ C17 KEK ΚΟΝΤΙΤΣΑ 

C18 ΚΕΚ 
ΚΟΝΙΤΣΑ 

Εργαστηριακός ζυγός 
2ου δεκαδικού 

1 570 
- 

δεν 
απαιτείται ΌΧΙ C17 KEK ΚΟΝΤΙΤΣΑ 

C18 ΚΕΚ 
ΚΟΝΙΤΣΑ 

Συσκευή Aπόσταξης 
κατά Clevenger 

1 900 
- 

δεν 
απαιτείται ΌΧΙ C17 KEK ΚΟΝΤΙΤΣΑ 

C18 ΚΕΚ 
ΚΟΝΙΤΣΑ 

Πυκνόμετρο  
1 2.600 

- 
δεν 

απαιτείται OXI 519032101 
C18 ΚΕΚ 
ΚΟΝΙΤΣΑ 

      

     ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΧΗΜΕΙΟΥ  (ΚΤΙΡΙΟ 1 – ΚΤΙΡΙΟ 3) 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ
  

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 24% 

ΜΕΓΕΘΟΣ 
(μικρού 

μεγέθους 
εξοπλισμός) 

ΜΕΓΙΣΤΗ 
ΙΣΧΥΣ 

AΝΑΓΚΗ 
PC 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΙΟΝ 

PLUS) 
 Κωνική φιάλη 100 mL (x5), Κωνική 

φιάλη 250 mL (x5), Κωνική φιάλη 500 
mL (x5), Προχοΐδα 25 mL (x3), 

Προχοΐδα 50 mL (2), Σιφώνιο 5 mL 
(x10), Σιφώνιο 10 mL (x5), Σιφώνιο 25 

mL (x5), Σιφώνιο 50 mL (x5), 
Ογκομετρική φιάλη με πώμα 200 mL 
(x5), Ογκομετρική φιάλη 500 mL (x5), 
Ποτήρι ζέσεως 100 mL (x10), Ποτήρι 
ζέσεως 250 mL (x10), Ποτήρι ζέσεως 

χαμηλής φόρμας (x10), Ογκομετρικός 
κύλινδρος 100 mL (x5), Ογκομετρικός 

κύλινδρος 250 mL (x5), Πιπέτα 
πλαστική 5 mL (x5), Πιπέτα πλαστική 

10 mL (x5), Θερμόμετρο 
οινοπνεύματος (x1), Centrifuge tubes 
50 mL, Centrifuge tubes 15 mL, Ρύγχη 
1000 mL, Conical cups 1,5 mL, Στατό 
για conical cups, Πορσελάνινο γουδί, 

Πορσελάνινο γουδοχέρι, Σακούλες 
αποστείρωσης, Γάντια νιτριλίου Μ, 

Γάντια νιτριλίου L, Ecopipette 
μηχανική ρυθμιζόμενη πιπέτα 100-
1000 μL (x2), , Ecopipette μηχανική 
ρυθμιζόμενη πιπέτα 20-200 μL (x2),  
Ecopipette μηχανική ρυθμιζόμενη 

πιπέτα 10-100 μL (x2). 

1.450 - 
δεν 

απαιτείται 
OXI 519052804 
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    ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΠΑΓΚΟΙ (ΚΤΙΡΙΟ 1, ΚΤΙΡΙΟ 3) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 
ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 24% 

ΜΕΓΕΘΟΣ 
(μικρού 

μεγέθους 
εξοπλισμός) 

ΜΕΓΙΣΤΗ 
ΙΣΧΥΣ 

AΝΑΓΚΗ 
PC 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Ι 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΙΙ 
(ΑΣΤΕΡΙΑΔΗΣ) 

Εργαστηριακοί πάγκοι - 
8 τεμάχια (διαφορετικών 

διαστάσεων) 
1 60.000 

260x75x(90+
90) cm 

 
985x75x(90+

90) cm 
 

260x75x90 
cm 

 
1440x75x90

cm 
 

560x150x(90
+90) cm 

 
1310x75x90

cm 
 

260x75x(90+
90) cm 

 
440x75x90 

cm 
 

150x75x90 
cm 

δεν 
απαιτείται 

OXI 
EQUIP_ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΠΡ _Δ031-
0319 

Πάγκος ζυγού 1 900 
150 x 75 x 

90 cm 
δεν 

απαιτείται 
OXI 

EQUIP_ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΠΡ _Δ031-
0319 

Απαγωγός εστία 1 5.800 
126 χ 85 χ 

240 cm 
δεν 

απαιτείται 
OXI 

EQUIP_ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

C17 KEK 
ΚΟΝΙΤΣΑ 

 

Οι ειδικότερες προδιαγραφές του εξοπλισμού δίνονται στις προσφορές που παρατίθενται 

στο Παράρτημα IV, ενώ στις κατόψεις του Παραρτήματος ΙΙΙ τοποθετείται ο εξοπλισμός 

εντός των χώρων του Κέντρου. Επισημαίνεται ότι δεν απεικονίζεται στις κατόψεις 

εξοπλισμός του οποίου οι διαστάσεις είναι μικρές (εξοπλισμός μικρού μεγέθους όπως 

εξοπλισμός χειρός και αναλώσιμα).  
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Στη συνέχεια δίνονται οι ειδικές προδιαγραφές και η θέση για τους εργαστηριακούς 

πάγκους. 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΠΑΓΚΩΝ: 

 Βάση από μεταλλικό σκελετό από κοιλοδοκό βαρέως τύπου 60x30x2mm, που 

συναρμολογείται στον τόπο του έργου με ειδικούς συνδέσμους ασφαλείας. Στα εμφανή 

τελειώματα του μεταλλικού σκελετού τοποθετούνται μεταλλικές τάπες. Η βαφή όλων των 

μεταλλικών μερών του σκελετού γίνεται με την μέθοδο της ηλεκτροστατικής βαφής, 

προκειμένου να διασφαλίσει την αποφυγή οξειδώσεων, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά 

πρότυπα κατά DIN 53151, 53152, 53153, 67530, 53156, 50018, 50021, 54004, 50939.   

 Στο κάτω μέρος του μεταλλικού σκελετού, για την τέλεια οριζοντίωση του πάγκου, 

τοποθετούνται ρεγουλατόροι βαρέως τύπου. 

 Στο μεταλλικό σκελετό – όπου αναλυτικά αναφέρεται παρακάτω στους εργαστηριακούς 

πάγκους – προσαρμόζεται υπερυψωμένη κατασκευή με ορθοστάτες αλουμινίου. Στην 

υπερυψωμένη κατασκευή τοποθετούνται δύο (2) ράφια, πλάτους 26cm περίπου, που θα 

είναι κατασκευασμένα από λευκή μελαμίνη πάχους 18mm με σόκορο PVC 0,4mm, που θα 

ρυθμίζονται μικρομετρικά καθ’ ύψος, σε ορθοστάτες από προφίλ αλουμινίου σύστημα 

εύκολα συναρμολογούμενο και αποσυναρμολογούμενο. 

 H επιφάνεια εργασίας του πάγκου θα είναι από ΗPL (High Pressure Laminates), συμπαγές, 

πάχους 20χιλ., είναι λευκή, λεία χωρίς πόρους, μηδενικής υδατοδιαπερατότητας, με 

συμπαγές υπόστρωμα από το ίδιο υλικό. Η επιφάνειά του είναι ειδική για χώρους 

εργαστηρίων όσον αφορά την αντοχή του στην υγρασία και σε χημικές και μηχανικές 

καταπονήσεις. 

 Στην επιφάνεια εργασίας – όπου απαιτείται - θα τοποθετηθεί γούρνα από ανοξείδωτο 

αντιμαγνητικό έλασμα (AISI 304), δ/σεων 40x40x25cm περίπου, καθώς και κρουνός 

αναμείξεως ζεστού/κρύου νερού, ειδικός για εργαστηριακή χρήση.  Οι κρουνοί είναι 

βαμμένοι με οξυάντοχη βαφή που δεν προσβάλλεται από οξέα, βάσεις, αιθέρες, λίπη, 

κετόνες.  Η διάμετρος των κρουνών  είναι ½ ΄΄ και τα χερούλια έχουν χρωματισμό ανάλογο 

με το μέσο ροής και δίσκο διάκρισης συμβολισμού.  Οι κρουνοί είναι κατασκευασμένοι 

σύμφωνα με τα πρότυπα DIN 12918, DIN 12898 και οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται 

συμμορφώνονται σύμφωνα με τους κανονισμούς: ΕΝ 13792:2002,  ISO228/1.   
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 Κάτω από την επιφάνεια εργασίας – όπως αναλυτικά περιγράφεται παρακάτω σε κάθε 

εργαστηριακό πάγκο – τοποθετούνται ντουλάπια, συρταριέρες και θέσεις εργασίας (κενό).  

Τα ντουλάπια και οι συρταριέρες θα είναι κατασκευασμένα από μελαμίνη μπεζ χρώματος, 

που αναλυτικότερα θα είναι :       

Τα κουτιά των ντουλαπιών, τα εσωτερικά ρυθμιζόμενα ράφια και τα  συρτάρια 

θα είναι κατασκευασμένα από μελαμίνη πάχους 18mm με PVC θερμοκολλητική ταινία 

0,4mm. Τα πορτόφυλλα και τα μέτωπα των συρταριών θα είναι κατασκευασμένα από το 

ίδιο υλικό με σόκορο από PVC 3mm, για προστασία από κτυπήματα και χημικά.   O πάτος 

του συρταριού και η πλάτη του ερμαρίου θα είναι από μελαμίνη διπλής όψεως πάχους 

8mm. Εσωτερικά το ερμάριο θα είναι τρυπημένο με το σύστημα 32, έτσι ώστε η 

τοποθέτηση των ραφιών να γίνεται σε οποιοδήποτε επιθυμητό ύψος.  Τα συρτάρια θα 

στερεώνονται με μεταλλικούς οδηγούς, βαμμένους με εποξειδική πούδρα και ικανότητας 

φόρτωσής τους μέχρι 25kg.  Oι μεντεσέδες θα είναι χωνευτοί επιχρωμιωμένοι, τύπου 

DUBEL, με πλαστικό βύσμα του Αυστριακού Οίκου “BLUM”, ανοιγόμενοι κατά 170ο, με 

πλαστικά παρεμβύσματα με πολλαπλές μικρομετρικές ρυθμίσεις για τέλεια εφαρμογή, με 

ειδικό μπουτόν για την εύκολη εξαγωγή του  πορτόφυλλου.  Τα πόμολα θα είναι 

μεταλλικά, τύπου καμπύλο «Π», βαμμένα κατά τον ίδιο τρόπο και χρωματισμό με τον 

μεταλλικό σκελετό. 

 Στην υπερυψωμένη κατασκευή ή στο πίσω μέρος του εργαστηριακού πάγκου – όπως 

αναλυτικά φαίνεται παρακάτω - θα τοποθετηθεί κανάλι ρευματοδότησης με πίνακα (με 

γενικό ασφαλειοδιακόπτη) και πρίζες SCHUKO με καπάκι ασφαλείας.  Η ηλεκτρολογική 

εγκατάσταση των πάγκων γίνεται σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία (CE mark), επίσης 

όλα τα υλικά που χρησιμοποιούνται πληρούν τις προδιαγραφές ασφαλείας κατά ΙΡ44. 

 

Αναλυτικά οι εργαστηριακοί πάγκοι θα είναι ως εξής, σύμφωνα με τα ανωτέρω γενικά 

χαρακτηριστικά:  

 

1. Επίτοιχος εργαστηριακός πάγκος, δ/σεων 260x75x(90+90)cm, τεμ. 1, (Θέση: ΚΤΙΡΙΟ 1 – 

Χώρος Πιλοτικών Αποστάξεων) που θα αποτελείται από:   

 Μεταλλικό σκελετό με ρεγουλατόρους στο κάτω μέρος. 

 Υπερυψωμένη κατασκευή με 2 ράφια. 
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 Στην υπερυψωμένη κατασκευή θα τοποθετηθεί κανάλι ρευματοδότησης με τέσσερις (4) 

πρίζες σούκο. 

 Επιφάνεια εργασίας (HPL 20mm). 

 Κάτω από την επιφάνεια εργασίας θα τοποθετηθούν:  δύο (2) δίφυλλα ερμάρια με 

ρυθμιζόμενο καθ’ ύψος ράφι εσωτερικά. 

 

2. Επίτοιχος εργαστηριακός πάγκος, δ/σεων 985x75x(90+90)cm, τεμ. 1, (Θέση: ΚΤΙΡΙΟ 3) που 

θα αποτελείται από:   

 Μεταλλικό σκελετό με ρεγουλατόρους στο κάτω μέρος. 

 Υπερυψωμένη κατασκευή με 2 ράφια. 

 Στην υπερυψωμένη κατασκευή θα τοποθετηθεί κανάλι ρευματοδότησης με δεκαέξι (16) 

πρίζες σούκο. 

 Επιφάνεια εργασίας (HPL 20mm). 

 Κάτω από την επιφάνεια εργασίας θα τοποθετηθούν: τέσσερα (4) δίφυλλα ντουλάπια με 

ρυθμιζόμενο καθ’ ύψος ράφι εσωτερικά, τρείς (3) συρταριέρες με τέσσερα συρτάρια η κάθε 

μία και τρείς (3) θέσεις εργασίας (κενό). 

 

3. Επίτοιχος εργαστηριακός πάγκος, δ/σεων 260x75x90cm, τεμ. 1,  (Θέση: ΚΤΙΡΙΟ 1 – 

Μικροβιολογικό Εργαστήριο) που θα αποτελείται από:   

 Μεταλλικό σκελετό με ρεγουλατόρους στο κάτω μέρος. 

 Επιφάνεια εργασίας (HPL 20mm). 

 Κάτω από την επιφάνεια εργασίας θα τοποθετηθούν:  δύο (2) δίφυλλα ερμάρια με 

ρυθμιζόμενο καθ’ ύψος ράφι εσωτερικά. 

 

4. Επίτοιχος εργαστηριακός πάγκος, δ/σεων 1440x75x90cm, τεμ. 1, (Θέση: ΚΤΙΡΙΟ 1 – Χώρος 

Βασικού Εργαστηρίου) που θα αποτελείται από:   

 Μεταλλικό σκελετό με ρεγουλατόρους στο κάτω μέρος. 

 Επιφάνεια εργασίας (HPL 20mm). 
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 Κάτω από την επιφάνεια εργασίας θα τοποθετηθούν:  οχτώ (8) δίφυλλα ερμάρια με 

ρυθμιζόμενο καθ’ ύψος ράφι εσωτερικά, τέσσερις (4) συρταριέρες με τέσσερα συρτάρια η 

κάθε μία & τέσσερις (4) θέσεις εργασίας (κενό). 

 

5. Κεντρικός εργαστηριακός πάγκος, δ/σεων 560x150x(90+90)cm, τεμ. 4, (Θέση: ΚΤΙΡΙΟ 1 – 

Χώρος Βασικού Εργαστηρίου) που ο καθένας θα αποτελείται από:   

 Μεταλλικό σκελετό με ρεγουλατόρους στο κάτω μέρος. 

 Υπερυψωμένη κατασκευή με 2 ράφια, σε μήκος 480cm περίπου. 

 Στην υπερυψωμένη κατασκευή θα τοποθετηθεί κανάλι ρευματοδότησης με δεκαέξι (16) 

πρίζες σούκο (8+8 σε κάθε πλευρά). 

 Επιφάνεια εργασίας (HPL 20mm). 

 Στη μία μικρή πλαϊνή πλευρά θα τοποθετηθούν δύο (2) γούρνες, από ανοξείδωτο 

αντιμαγνητικό έλασμα (AISI 304), δ/σεων 40x40x25cm περίπου η κάθε μία, καθώς και ένας 

(1) κρουνός αναμείξεως ζ/κ νερού, ειδικός για εργαστηριακή χρήση. 

 Κάτω από την επιφάνεια εργασίας θα τοποθετηθούν:  ένα (1) τρίφυλλο ντουλάπι γουρνών, 

τέσσερα (4) δίφυλλα ερμάρια με ρυθμιζόμενο καθ’ ύψος ράφι εσωτερικά (2+2σε κάθε 

πλευρά), τέσσερις (4) συρταριέρες (2+2σε κάθε πλευρά), & τέσσερις (4) θέσεις εργασίας 

(2+2σε κάθε πλευρά). 

 

6. Επίτοιχος εργαστηριακός πάγκος, δ/σεων 1310x75x90cm, τεμ. 1, (Θέση: ΚΤΙΡΙΟ 3) που θα 

αποτελείται από:   

 Μεταλλικό σκελετό με ρεγουλατόρους στο κάτω μέρος. 

 Επιφάνεια εργασίας (HPL 20mm). 

 Κάτω από την επιφάνεια εργασίας θα τοποθετηθούν:  οχτώ (8) δίφυλλα ερμάρια με 

ρυθμιζόμενο καθ’ ύψος ράφι εσωτερικά, τρείς (3) συρταριέρες με τέσσερα συρτάρια η κάθε 

μία & τρείς (3) θέσεις εργασίας (κενό). 

 

7. Επίτοιχος εργαστηριακός πάγκος, δ/σεων 260x75x(90+90)cm, τεμ. 1, (Θέση: ΚΤΙΡΙΟ 1 – 

Μικροβιολογικό Εργαστήριο) που θα αποτελείται από:   
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 Μεταλλικό σκελετό με ρεγουλατόρους στο κάτω μέρος. 

 Υπερυψωμένη κατασκευή με 2 ράφια. 

 Στην υπερυψωμένη κατασκευή θα τοποθετηθεί κανάλι ρευματοδότησης με τέσσερις (4) 

πρίζες σούκο. 

 Επιφάνεια εργασίας (HPL 20mm). 

 Κάτω από την επιφάνεια εργασίας θα τοποθετηθούν:  δύο (2) δίφυλλα ερμάρια με 

ρυθμιζόμενο καθ’ ύψος ράφι εσωτερικά. 

 

8. Επίτοιχος εργαστηριακός πάγκος, δ/σεων 440x75x90cm, τεμ. 2, (Θέση: ΚΤΙΡΙΟ 1 – 

Μικροβιολογικό Εργαστήριο, ΚΤΙΡΙΟ 1 – Γραφείο) που ο καθένας θα αποτελείται από:   

 Μεταλλικό σκελετό με ρεγουλατόρους στο κάτω μέρος. 

 Επιφάνεια εργασίας (HPL 20mm). 

 Κάτω από την επιφάνεια εργασίας θα τοποθετηθούν:  δύο (2) δίφυλλα ερμάρια με 

ρυθμιζόμενο καθ’ ύψος ράφι εσωτερικά, μία (1) συρτεριέρα και μία (1) θέση εργασίας 

(κενό). 

 

9. Πάγκος Ζυγού (2 θέσεων εργασίας), δ/σεων 150x75x90cm, τεμ. 1 (Θέση: ΚΤΙΡΙΟ 1 – Χώρος 

Βασικού Εργαστηρίου) που θα αποτελείται από:  

 Μεταλλικό σκελετό με ρεγουλατόρους στο κάτω μέρος, όπως ανωτέρω αναφέρεται στους 

εργαστηριακούς πάγκους, που θα είναι περιμετρικά κλεισμένος από λευκή μελαμίνη διπλής 

όψεως πάχους 18mm με σόκορο από PVC 2mm. 

 Επιφάνεια εργασίας από (HPL 20mm). 

 Επάνω στην επιφάνεια εργασίας θα τοποθετηθεί μια διπλή πρίζα σούκο ασφαλείας.  

 Οι επιφάνειες πάνω στις οποίες θα τοποθετηθούν οι ζυγοί θα είναι από λευκό λείο 

μάρμαρο. 

 Ειδικό σύστημα ελαστικών παρεμβυσμάτων για την απόσβεση των όποιων κραδασμών. 

 

10. Απαγωγός εστία, εξωτ. δ/σεων 126x85x240cm περίπου, (Θέση: ΚΤΙΡΙΟ 1 – Χώρος 

Βασικού Εργαστηρίου) με τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές:  
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 Θα φέρει μεταλλικό σκελετό από κοιλοδοκό βαρέως τύπου 60x30mm, που θα είναι 

βαμμένος σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα πρότυπα κατά DIN 53151, 53152, 

53153, 67530, 53156, 50018, 50021, 54004, 50939. Τα πλαίσια του σκελετού θα 

συνδέονται μεταξύ τους με ειδικούς συνδέσμους ασφαλείας. 

 Κλωβός εργασίας κατασκευασμένος από οξύμαχο, υδρόφοβο, συμπαγές υλικό (SYMEX 

πάχους 6mm) το οποίο είναι πολύ ανθεκτικό σε ισχυρούς χημικούς διαλύτες. 

 Εσωτερικά στην πλάτη της απαγωγού υπάρχει ειδική διάταξη με διπλή πλάτη και 

στόμιο για την απορρόφηση των βαρέων αερίων. 

 Σε περίπτωση έκρηξης η οροφή διαθέτει βαλβίδα εκτόνωσης αερίων.  

 Η εμπρόσθια όψη του κλωβού θα φέρει κινητό μεταλλικό πλαίσιο (παράθυρο), 

βαμμένο με τον ίδιο τρόπο του σκελετού, και θα αποτελείται από το σταθερό πάνω 

μέρος με τζάμι TRIPLEX πάχους 6mm, με ενδιάμεσο φιλμ συγκράτησης, για ασφάλεια 

έναντι εκρήξεων και στο κάτω μέρος του θα υπάρχουν σε οριζόντια κινούμενα τζάμια 

TRIPLEX πάχους 6mm, τα οποία θα δίνουν τη δυνατότητα της εργασίας του χρήστη 

εντός του κλωβού χωρίς να χρειάζεται η ανύψωση του μεταλλικού πλαισίου 

(παραθύρου) και θα προστατεύεται το σώμα του χειριστή σε περίπτωση έκρηξης ή 

αναθυμιάσεων.  Το μεταλλικό πλαίσιο (παράθυρο) θα σταθεροποιείται σε οποιοδήποτε 

επιθυμητό ύψος με τη βοήθεια συστήματος αντιβάρων. 

 Στην πλάτη της απαγωγού υπάρχουν: κρουνός παροχής νερού και κρουνός παροχής 

αερίου (γκαζιού). Οι κρουνοί θα είναι βαμμένοι με οξυάντοχη βαφή που δεν 

προσβάλλεται από οξέα, βάσεις, αιθέρες, λίπη, κετόνες και αντέχουν σε πιέσεις μέχρι 

10 bar.  Η διάμετρος των κρουνών είναι ½ ΄΄ και τα χερούλια έχουν χρωματισμό 

ανάλογο με το μέσο ροής και δίσκο διάκρισης συμβολισμού.  Οι κρουνοί είναι 

κατασκευασμένοι σύμφωνα με τα πρότυπα DIN 12918, DIN 12898 και οι μέθοδοι που 

χρησιμοποιούνται συμμορφώνονται σύμφωνα με στις κανονισμούς: ΕΝ 13792:2000,  

ISO228/1. 

 Επιφάνεια εργασίας από κεραμική πλάκα Stoneware, με υπερυψωμένο χείλος 

περιμετρικά για την συγκράτηση των υγρών, ειδική για βαρέα χημεία με μηδενική 

απορροφητικότητα σε νερό και χημικά αδρανής, και θα πληρεί τις Eυρωπαϊκές 

προδιαγραφές κατά DIN 14879-6 και DIN 12916.  

 Η επιφάνεια εργασίας φέρει λεκανάκι δ/σεων 30x15x10cm περίπου από το ίδιο υλικό. 
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 Πάνελ χειριστηρίων διακοπτών και εξυπηρετήσεων στο εμπρός μέρος της απαγωγού 

εστίας που περιλαμβάνει :   

α) χειριστήριο παροχής κρύου νερού 

β) χειριστήριο παροχής γκαζιού 

γ) δύο ρευματολήπτες ασφαλείας τύπου σούκο 220V - 16A 

δ) ηλεκτρικό πίνακα ελέγχου στεγανού τύπου που περιλαμβάνει :      

    έναν ασφαλειοδιακόπτη προστασίας φωτιστικού σώματος του απαγωγού  

    έναν ασφαλειοδιακόπτη προστασίας για πρίζες 

    ένα ρυθμιστή στροφών 

    ένα διακόπτη φωτιστικού σώματος 

    ένα γενικό διακόπτη on/off 

Η ηλεκτρολογική εγκατάσταση θα γίνει σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία (CE) και 

τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα πληρούν προδιαγραφές ασφαλείας κατά ΙΡ44. 

 Φωτιστικό καινούργιας τεχνολογίας υψηλής φωτεινότητας, χαμηλής κατανάλωσης 

ηλεκτρικής ενέργειας (LED), το οποίο τοποθετείται εκτός ροής των αερίων. 

 Στο κάτω μέρος της απαγωγού θα φέρει ερμάριο με δύο (2) πορτόφυλλα με εσωτερικό 

ρυθμιζόμενο καθ’ ύψος ράφι.  Τα κουτιά των ντουλαπιών και τα εσωτερικά 

ρυθμιζόμενα ράφια θα είναι κατασκευασμένα από μελαμίνη διπλής όψεως, πάχους 

18mm με PVC θερμοκολλητική ταινία 0,4mm. Τα πορτόφυλλα θα είναι 

κατασκευασμένα από το ίδιο υλικό με σόκορο από PVC 3mm, για προστασία από 

κτυπήματα και χημικά.   Η πλάτη του ερμαρίου θα είναι από μελαμίνη διπλής όψεως 

πάχους 8mm.  Εσωτερικά το ερμάριο θα είναι τρυπημένο με το σύστημα 32, έτσι ώστε 

η τοποθέτηση των ραφιών να γίνεται σε οποιοδήποτε επιθυμητό ύψος.    

 Oι μεντεσέδες του ντουλαπιού θα είναι χωνευτοί επιχρωμιωμένοι, τύπου DUBEL, με 

πλαστικό βύσμα του Αυστριακού Οίκου “BLUM”, ανοιγόμενοι κατά 90ο ή 170ο (κατ’ 

επιλογήν σας), με πλαστικά παρεμβύσματα με πολλαπλές μικρομετρικές ρυθμίσεις για 

τέλεια εφαρμογή, με ειδικό μπουτόν για την εύκολη εξαγωγή του πορτόφυλλου.  

 Τα πόμολα θα είναι μεταλλικά, τύπου καμπύλο «Π», βαμμένα κατά τον ίδιο τρόπο και 

χρωματισμό με τον μεταλλικό σκελετό. 
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 Ο απορροφητήρας που θα τοποθετηθεί θα είναι αντιεκρηκτικού τύπου (δεν δημιουργεί 

στατικό ηλεκτρισμό) εξωτερικής ροής από πολυπροπυλένιο (PP).  Θα είναι με μοτέρ με 

πολλαπλές ρυθμίσεις από ηλεκτρονικό πίνακα, με απορροφητική ικανότητα max 

2.200m3/h με χαμηλό συντελεστή θορύβου και υψηλής στατικής πίεσης. 

 H Απαγωγός εστία για την προστασία του περιβάλλοντος & των χρηστών θα συνδεθεί 

με κιβώτιο, κατασκευασμένο από γαλβανιζέ λαμαρίνα, βαμμένο ηλεκτροστατικά, που 

θα περιέχει ειδικό φίλτρο ενεργού άνθρακα βαρέως τύπου 3ων σταδίων, κατάλληλο για 

υψηλή συγκράτηση τοξικών, καρκινογόνων και δύσοσμων αερίων: 1ο στάδιο: 

συνθετικός ενεργός άνθρακας, 2ο στάδιο: κόκκος ενεργού άνθρακα διαμέτρου 3mm 

(±0.3 mm), 3ο στάδιο: συνθετικός ενεργός άνθρακας, καθώς επίσης θα τοποθετηθεί 

ηλεκτρονικός αυτοματισμός (touch control) με οθόνη ενδείξεων χειρισμού ηλεκτρικών 

παροχών, ελέγχου και προστασίας του απορροφητήρα & κορεσμού του φίλτρου. 

 

  Στο σημείο εγκατάστασης της Απαγωγού εστίας, είναι απαραίτητο να υπάρχουν:   

 παροχή νερού από χαλκοσωλήνα Φ15mm, με σφαιροδιακόπτη (ball valve) ½΄΄, σε 

ύψος περίπου 40cm από το πάτωμα. 

 δίκτυο αποχέτευσης Φ50 από πολυπροπυλένιο, σε ύψος περίπου 25cm από το 

πάτωμα.  

 παροχή ηλεκτρικού ρεύματος με καλώδιο 3Χ2,5. 

 οπή Φ200mm στον τοίχο ή στο τζάμι απ’ όπου θα περάσει το δίκτυο αεραγωγών 

για να οδηγηθεί σε εξωτερικό χώρο  

   Όπου θα τοποθετηθούν οι εργαστηριακοί πάγκοι που διαθέτουν γούρνες & κανάλι 

ρευματοδότησης, είναι απαραίτητο να υπάρχουν : 

 Αναμονή παροχής ζεστού & κρύου νερού (όπου τοποθετηθεί γούρνα) με 

σφαιροδιακόπτες (ball valve) ½΄΄. 

 Δίκτυο αποχέτευσης Φ50 από πολυπροπυλένιο (όπου τοποθετηθεί γούρνα). 

 Καλώδιο 5x2,5΄΄, 3φάσεις, 380V, σε κουτί διακλαδώσεως, όπου τοποθετηθεί κανάλι 

ρευματοδότησης. 
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Οι κατασκευαστές του προσφερόμενου εξοπλισμού θα πρέπει να διαθέτουν από 

ανεξάρτητους Φορείς Πιστοποίησης  & να καταθέσουν με ποινή αποκλεισμού τα αντίστοιχα 

Πιστοποιητικά στον Φάκελο της Προσφοράς τους: 

i.  Πιστοποίηση σύμφωνα με το ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015, με πεδίο ισχύος που 

θα περιλαμβάνει την κατασκευή & συντήρηση ηλεκτρομηχανολογικών εφαρμογών και 

εξοπλισμού Εργαστηριακών χώρων. 

ii. Πιστοποίηση ηλεκτροσυγκολλητή κατά ΕΝ ISO 9606-1:2013 & ηλεκτροσυγκόλλησης 

μετάλλων κατά ΕΝ/ISO 15614-1-2017. 

iii. Πιστοποιητικό εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ), με αριθμό 

Μητρώου (ΑΜΠ), που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. (Ελληνικός 

Οργανισμός Ανακύκλωσης). 

iv. Οι Εργαστηριακοί πάγκοι να φέρουν Πιστοποίηση κατά ΕΝ 13150:2001 & EN 61010-1, 

ΕΛΟΤ ΕΝ 13150 & 14727, 

v. Οι Απαγωγές εστίες να φέρουν Πιστοποίηση κατά ΕΝ 61326-1:2013,                                         

EN 61010-1:2010, ΕΝ 14175-2:2003, ΕΝ 14175-3:2003 & ΕΝ13150:2001. 

vi. Πιστοποίηση ηλεκτροσυγκολλητή κατά ΕΝ ISO 9606-1:2013 & ηλεκτροσυγκόλλησης 

μεταλλικού σκελετού κατά ΕΝ/ISO 15614-1-2017. 

vii. Πιστοποίηση μεταλλικού σκελετού (εργ. πάγκων & απαγωγού) κατά ISO 3452-2, ISO 

2409 (για την πρόσφυση της βαφής κατηγορία 0, μηδενική αποφλοίωση), ISO 2808 (για 

το πάχος βαφής ≥50μm), ISO 9227 (για αντοχή στη διάβρωση, καμιά αλλοίωση μετά 

από 48ώρες σε θάλαμο αλατονέφωσης). 

 

  



128 
 

3.7.6 Εξοπλισμός για την εφαρμογή ΦΑΦΥ 
 

ΧΩΡΟΣ ΕΚΧΥΛΙΣΕΩΝ ΑΠΟΣΤΑΞΕΩΝ (ΚΤΙΡΙΟ 2 - ΗΜΙΠΟΓΕΙΟ)    

ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
τιμή (€)                              

χωρίς ΦΠΑ 
24% 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ 
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 

ΟΓΚΟΣ 
ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Μονάδα απόσταξης 
αιθέριων ελαίων  (500 L)                                    
ΦΛΩΡΕΝΤΙΑΝΟ ΔΟΧΕΙΟ 

(ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΡΑΣ) (200 L), 
ΟΡΘΟΓΩΝΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗ 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΥΔΡΟΣΟΛ 

(500L), 
ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΑΤΜΟΥ 300 Kg / h. 

2 80.000 

Διαστάσεις 
Αποστακτηρίου 500lt 

Δάμβυκα= 80cm, Yκυλ. 
δάμβυκα= 110cm, Μήκος 

Ολικό (συγκρ/τος)= 
250cm, Υψος Ολικό 

(συγκρ/τος)= 190cm. Min 
απαιτούμενο ύψος χώρου 
= 300cm + υπολογίστε και 

την κρέμαση του 
γερανού 

Λειτουργεί με 
ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΑ 

1000L 
C20 - 2 ΚΕΚ 

ΗΠΕΙΡΟΥ 

Μονάδα παραγωγής 
εκχυλισμάτων (1000L) + set 
Φίλτρανσης εκχυλίσματος + 

x Αντλίες ΑΤΕΧ πλήρωσης 
εκχυλιστήρων + 4 x 

Δεξαμενές συλλογής 
εκχυλίσματος 1000 L 

4 300.000 

ΕΚΧΥΛΙΣΤΗΡΑΣ: 120 cm (Εξ 
ωτερική Διάμετρος) X 280 
cm (Ύψος). ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ : 

Δ=93cm,Υσυν=210cm. 

5 Kw 4000 L 
C20 - 2 ΚΕΚ 

ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΥΣΗ -  ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ  

Υάλινη μονόδα απόσταξης 
αιθερίων ελαίων (500L) 

2 180.000 
ύψος 2900 mm, χ 2200 

mm x 1600mm 
415Volts, 

3phase, 50Hz 
1000L 

ΒΙΟΙΝΝTEC 
ΚΕΚ ΗΠΕΙΡΟΥ 

Μονάδα απόσταξης 
αιθέριων ελαίων  (500 L) 

2 18.000 

άμβυκα= 80cm, Yκυλ. 
άμβυκα= 110cm, Μήκος 

Ολικό (συγκρ/τος)= 
250cm, Υψος Ολικό 

(συγκρ/τος)= 190cm. Min 
απαιτούμενο ύψος χώρου 

= 300cm 

Λειτουργεί με 
ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΑ 

1000L C20-1 

Εκχυλιστήρας Timatic Maxi 
επαγγελματικής παραγωγής 

με δύο έμβολα: “active” 
(δραστικό για την εφαρμογή 
πίεσης) και “passive” (για τη 

διαδικασία διήθησης) 
Είναι κατάλληλος για 

μεγάλους όγκους υλικών και 
περιλαμβάνει θάλαμο 

εκχύλισης (200 L) 
 
 

4 248.000 

ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΝΌΣ 
ΕΚΧΥΛΙΣΤΗΡΑ ύψος 1920 

mm, χ 1850 mm x 
1050mm 

5 Kw 800 L 519062001 

(σε ότι αφορά τον παρόν εξοπλισμό δεν είναι δυνατόν να δοθεί προσφορά με την ίδια ακριβώς προδιαγραφή καθώς αυτή 
διαφέρει από προμηθευτή σε προμηθευτή. Οι λοιπές προσφορές δίνουν διαφορετικές εναλλακτικές λύσεις. Επιλέγεται ως 
πληρέστερη 1η προσφορά και με βάση αυτή θα γίνει η εκτίμηση του κόστους για τον εξοπλισμό ΦΑΦΥ (30.000€ + 80.000€) 
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ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 1ΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΚΤΙΡΙΟ 5 

ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
τιμή (€)                              

χωρίς ΦΠΑ 
24% 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ 
ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Ι 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΙΙ 

Μύλος άλλεσης 
(κονιορτοποίησης) 

κατάλληλος για φρέσκα και 
αποξηραμένα φυτά, 

Παράγει κατάλληλα σε 
μέγεθος προϊόντα μέσω 
συστήματος κόσκινων 

 

1 4.700 50cmX50cmX90cm 1,2 kW 519062001 
C16 KEK 
ΗΠΕΙΡΟΥ 

Σύστημα κοπής 
(τεμαχισμού) φυτών 

φρέσκων ή αποξηραμένων 
HERBCUT 

1340,Περιλαμβάνει τα 
απαραίτητα εξαρτήματα 

λειτουργία και καλάθι από 
ανοξείδωτο ατσάλι για τη 
συλλογή του προϊόντος 

 

1 10.000 150cmX70cmX120cm 500 Watt 519062001 
C16 KEK 
ΗΠΕΙΡΟΥ 

Mονάδα ξήρανσης φυτικής 
πρώτης ύλης 

1 30.000 
270 cm X 220 cm X 200 

cm. 
0,9  kW  C20-1 

 

Επισημαίνεται ότι στο σημείο των εκχυλιστήρων (ΚΤΙΡΙΟ 2 – Ημιυπόγειο) θα πρέπει να 

εξοικονομηθεί (είτε από το δάπεδο – σκάβωντας είτε από την οροφή) κατ ελάχιστον 50 cm 

– 100 cm σε ύψος.  

Η μία από τις πόρτες (κατά προτίμηση η κεντρική) του χώρου (ΚΤΙΡΙΟ 2 – Ημιυπόγειο) θα 

πρέπει να έχει άνοιγμα τουλάχιστον 200 – 220 cm. 

Ο ατμολέβητας τοποθετείται εκτός του χώρου των αποστακτηρίων. Για καλύτερη 

προστασία στην πρόταση διαμόρφωσης επιλέχθηκε να τοποθετηθεί στον άνω χώρο του 

ΚΤΙΡΙΟΥ 2 κάτω από το στέγαστρο. 

 

Εφόσον δημιουργηθεί το Κέντρο και αφού οι ερευνητικές του δραστηριότητες έχουν 

προχωρήσει αρκετά θα μπορούσε σε επόμενη φάση να επενδύσει σε πιο εξειδικευμένο 

εξοπλισμό όπως:   

- Μονάδα δημιουργίας γαλακτωμάτων (γαλακτωματοποιητής): 4.000€ 
- Πλήρης μονάδα θέρμανσης- ομογενοποίησης εκχυλίσματος πρόπολης: 15.000€ 
- Μηχανή παραγωγής blisters για τις κάψουλες: 55.000€ 
- Πλήρης γραμμή παραγωγής μαλακής κάψουλας (softgel encapsulation system):
 195.000€ 
 

Εκτιμώμενο σύνολο συμπληρωματικής επένδυσης σε εξοπλισμό: 269.000€ (στην παρούσα 

φάση το ποσό αυτό δεν υπολογίζεται στο κόστος αρχικής επένδυσης) 
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3.8 Μεταφορικά Μέσα 

Γεωργικός ελκυστήρας (50.000€) 

 

Τα χαρακτηριστικά του γεωργικού ελκυστήρα (τρακτέρ) θα περιλαμβάνουν:  

 Μηχανή εξοπλισμένη με κινητήρα πετρελαίου, 96 ίππων, 4 βαλβίδες στον κύλινδρο, 
κεντρικό άμεσο ψεκασμό (4-κύλινδρος πετρελαιοκινητήρας, υγρόψυκτος) 

 Κινητήρα ο οποίος σε συνδυασμό με τον υπερτροφοδότη να παρέχει όλη τη δύναμη 
που χρειάζεται για να εκτελέσει όλες τις βαριές εργασίες και να επιτυγχάνει 
μεγαλύτερη οικονομία καυσίμων 

 Έξη (6) ταχύτητες στον κύριο επιλογέα καθώς και τρεις ομάδες μετάδοσης ώστε να 
προσφέρει ένα σύνολο 18 ταχυτήτων εμπρός και 18 πίσω 

 Σύστημα υδραυλικής τετρακίνησης  στην κίνηση, εξοπλισμένο με υδραυλικό 
σύστημα φρένων και στους 4 τροχούς 

 Υδραυλική ρεβέρσα με σκοπό την αλλαγή της πορείας από εμπρός πίσω ομαλά και 
γρήγορα 

 Ονομαστικές στροφές ανά λεπτό (rpm) 2600 

 Φρένο ρυμούλκας 

 Κλείδωμα διαφορικού εμπρός/πίσω 

 Καμπίνα εργονομικά σχεδιασμένη 

 Μεγάλο απόθεμα ροπής 

 Μειωμένα επίπεδα εκπομπής θορύβου 

 40 χλμ/ώρα 

 Εξάτμιση στο πλάι 
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 Χειριστήριο Υδραυλικού ( εξωτερικό) 

 Φώτα (και προβολείς) 

 Ρυθμιζόμενο τιμόνι 

 Ζώνη Ασφαλείας 

 Νέες διαστάσεις ελαστικών 

 

Φορτωτής (Bobcat) (25.000€) 

Ονομαστικές τιμές μηχανήματος: 

 Ονομαστικό φορτίο λειτουργίας 590 kg  

 Tipping capacity 1195 kg  

 Παροχή αντλίας 64.00 L/min  

 System relief at quick couplers 22.4-23.1 MPa  

 Μέγιστη ταχύτητα πορείας 11.8 km/h 

Κινητήρας: 

 Μάρκα / Μοντέλο Kubota / V2203-M-DI-E2B-BC-3  

 Καύσιμο Diesel  

 Ψύξη Με υγρό  

 Μέγιστη ισχύς στις 2800 σ.α.λ. (SAE J1995) 36.4 kW  

 Ροπή στις 1700 RPM (SAE J1995 ) 150.0 Nm  

 Αριθμός κυλίνδρων 4  

 Κυβισμός 2194 cm3  

 Χωρητικότητα δεξαμενής καυσίμου 50.30 L  

Βάρη:  

 Βάρος λειτουργίας 2465 kg  

 Βάρος μεταφοράς 2128 kg 

Χειριστήρια:  
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 Διεύθυνση οχήματος Έλεγχος κατεύθυνσης και ταχύτητας με δύο μοχλούς χειρός  

 Υδραυλικό σύστημα κλίσης και ανύψωσης φορτωτή Χωριστά ποδοπεντάλ ή 
προαιρετικό Προηγμένο Σύστημα Ελέγχου (ACS) ή Επιλέξιμοι Έλεγχοι με Joystick 
(SJC)  

 Μπροστινό βοηθητικό σύστημα (στάνταρ) Ηλεκτρικός διακόπτης στο δεξιό μοχλό 
διεύθυνσης  

Σύστημα μετάδοσης κίνησης:  

 Κιβώτιο ταχυτήτων Αδιαβάθμητα μεταβλητές, δίδυμες υδροστατικές εμβολοφόρες 
αντλίες που κινούν δύο υδροστατικούς κινητήρες με πλήρη δυνατότητα 
αντιστροφής 

Βασικά χαρακτηριστικά:  

 Κάθισμα με ανάρτηση και ρυθμιζόμενη πλάτη  

 Αυτόματα ενεργοποιούμενες προθερμάνσεις  

 Βοηθητικό υδραυλικό σύστημα: μεταβλητή ροή / μέγιστη ροή  

 Bob-Tach™ πλαίσιο  

 Σύστημα ελέγχου κλειδώματος Bobcat (ΒΙCS) 10 x 16,5, 10–λινών, Βαρέως 
τύπου ελαστικά Καμπίνα χειριστή Deluxe* Περιλαμβάνει αφρώδες υλικό 
εσωτερικής καμπίνας, πλαϊνά, επάνω και πίσω παράθυρα, πλεξούδα καλωδίων 
Deluxe, φως οροφής και θύρα ηλεκτρικής ισχύος 1  

 Ηλεκτρικά ενεργοποιούμενο αναλογικό μπροστινό υδραυλικό σύστημα  

 Απενεργοποίηση κινητήρα / υδραυλικού συστήματος 

 Όργανα μετρήσεων  

 Στήριγμα βραχίονα ανύψωσης  

 Φώτα λειτουργίας, εμπρός και πίσω  

 Χειρόφρενο  

 Ζώνη ασφαλείας  

 Μπάρα χειριστή  

 Σιγαστήρας με φλογοπαγίδα  

 Πιστοποίηση CE  
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Παράλληλα προβλέπεται η μίσθωση αυτοκινήτου για τις μετακινήσεις ου Διευθυντή και την 

κάλυψη αναγκών μετακίνησης για τις ανάγκες του Κέντρου.  
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3.9 Κόστος Επένδυσης - Χρηματοδότησης 

3.9.1 Προϋπολογισμός Επένδυσης 
 

Ο προϋπολογισμός της αρχικής επένδυσης περιλαμβάνει αθροιστικά όλες τις απαιτούμενες 

κτιριακές εργασίες καθώς και τον εξοπλισμό των χώρων, όπως προκύπτουν από την 

ανάλυση των προηγούμενων ενοτήτων. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΞΙΑ (με φπα 24%) 

Κόστος Εγκατάστασης Καλλιεργειών (20 στρεμ). 
€ 18.400 

Κόστος Συσκευών Γραφείου (Η/Υ, Περιφερειακά κλπ) 
 

€ 19.410 

Κόστος Εξοπλισμού Γραφείων 
€ 14.090 

Κόστος Εξοπλισμού Οικίας - Ξενώνα 
€ 4.200 

Κόστος Ειδών Υγιεινής 
€ 2.010 

Μηχανήματα (Ελκυστήρας, Φορτωτής) 
€ 75.000 

Εξοπλισμός Εργαστηρίου 
€ 384.225 

Εξοπλισμός ΦΑΦΥ 
€ 424.700  

Εργασίες Κτιρίων (καθαιρέσεις, αποκατάσταση, 
διαμορφώσεις κλπ) 

€ 1.499.160 

Σύνολο 
€ 2.441.195 

 

3.9.2 Χρηματοδότηση κόστους επένδυσης 

Οι δυνητικές πηγές χρηματοδότησης είναι ίδιες με αυτές που ήδη αναλύθηκαν στο 

ΣΕΝΑΡΙΟ 1. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

4.1 Προοπτικές Κερδοφορίας δραστηριότητας – βιωσιμότητας 

του Κέντρου 

Επισημαίνεται ότι οι βασικές υπηρεσίες του Κέντρου απευθύνονται στους καλλιεργητές και 

κύριος στόχος είναι η υποστήριξη της οικονομικής ανάπτυξης του κλάδου μέσω της 

έρευνας με μεταφορά τεχνογνωσίας. Συνεπώς λόγω της φύσης του το Κέντρο δεν μπορεί να 

ιδωθεί ως επιχείρηση σε ότι αφορά το επιδιωκόμενο «κέρδος». Προτεραιότητα αποτελεί η 

διασφάλιση της λειτουργίας του Κέντρου άρα σε επίπεδο βιωσιμότητας κύρια στόχευση θα 

πρέπει να είναι αρχικά η χρηματοδότηση της αρχικής επένδυσης για τη δημιουργία του και 

στη συνέχεια η κάλυψη των λειτουργικών του δαπανών. 

Στη συνέχεια δίνονται οι βασικές παραδοχές και η χρηματο-οικονομική ανάλυση για κάθε 

ένα από τα 2 σενάρια ανάπτυξης του Κέντρου που περιγράφονται στο προηγούμενο 

Κεφάλαιο. 

1ο (ΒΑΣΙΚΟ) ΣΕΝΑΡΙΟ 

ΚΥΡΙΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ - ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ 

Στη συνέχεια καταγράφονται βασικές υποθέσεις και παραδοχές που γίνονται για τον 

προσδιορισμό της βιωσιμότητας του Κέντρου. 

Έσοδα:  

- Αντίτιμο Αποστάξεων 

Δεν θα υπάρξει αντίτιμο για τη διενέργεια των αποστάξεων και των εκχυλίσεων. 

Η υποδομή και ο εξοπλισμός θα παρέχονται στους καλλιεργητές δωρεάν. 

- Ευρωπαϊκά Προγράμματα: Προβλέπουμε έσοδα από το Year 3 και μετά,  

προβλέπεται έγκριση 1 προγράμματος το year 3 και μετά έγκριση 2 νέων 

προγραμμάτων ανά έτος. Εκτιμάται μέσος π/υ προγράμματος 100.000€ ο 

οποίος ισοκατανέμεται (25.000€ / έτος) στην προβλεπόμενη 4 ετή διάρκεια των 

προγραμμάτων, ωστόσο αναμένεται και αυξημένη ανάγκη υπεργολαβιών 

συνεπώς από τον αρχικό προϋπολογισμό ως έσοδο κατανέμονται 15.000€ / 

έτος. 

- Εθνικά Προγράμματα: Προβλέπουμε έσοδα από το Year 3 και μετά, 

προβλέπεται έγκριση 1 προγράμματος το year 3 και μετά έγκριση 2 νέων 
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προγραμμάτων ανά έτος. Εκτιμάται μέσος π/υ προγράμματος 100.000€ ο 

οποίος ισοκατανέμεται (25.000€ / έτος) στην προβλεπόμενη 4 ετή διάρκεια των 

προγραμμάτων, ωστόσο αναμένεται και αυξημένη ανάγκη υπεργολαβιών 

συνεπώς από 

- Προγράμματα Ιδιωτικής Χρηματοδότησης (από Ιδρύματα): Προβλέπουμε έσοδα 

20.000€ / έτος από το Year 3 και μετά με υπεργολαβίες 10.000€ / έτος συνεπώς 

ως έσοδο υπολογίζονται 10.000€ / έτος 

- Χορηγίες (από δωρεές ιδιωτών και ιδρυμάτων) εκτιμάται ένα έσοδο της τάξης 

των 5.000€ ανά έτος. 

- Εκμετάλλευση Πατέντας (πώληση ή μίσθωση). Εκτιμάται η μίσθωση πατέντας 

από year 4 και μετά και για 20 έτη με ετήσιο μίσθωμα 20.000€).  

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ (Με Ουδέτερες Τιμές) 

Επισημαίνεται ότι ο προϋπολογισμός έχει εκτιμηθεί με βάση αντίτιμα απαλλαγμένα από 

επιρροές διαπραγμάτευσης και εκπτώσεων. 

Έτη 1 2 3 4 5 6 7 

Προϋπολογισμός 
Πωλήσεων             

 
  Επεξεργασία Ξηρών Αρωματικών  

Ποσότητες  0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 

Μέση Τιμή 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 

Αξία 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 

  Απόσταξη Αιθέριων Ελαίων  

Ποσότητες  0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 

Μέση Τιμή 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 

Αξία 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 

  Αποξήρανση Αρωματικών  

Ποσότητες  0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 

Μέση Τιμή 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 

Αξία 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 

  Ευρωπαϊκά Προγράμματα 

Ποσότητες  0€ 0€ 1 2 2 2 2 

Μέση Τιμή 0€ 0€ €15.000 €15.000 €15.000 €15.000 €15.000 



137 
 

Αξία 0€ 0€ €15,000 €30,000 €30,000 €30,000 €30,000 

  Εθνικά Προγράμματα  

Ποσότητες  0€ 0€ 1 2 2 2 2 

Μέση Τιμή 0€ 0€ €15.000 €15.000 €15.000 €15.000 €15.000 

Αξία 0€ 0€ €15.000 €30.000 €30.000 €30.000 €30.000 

  Ιδιωτική Χρηματοδότηση 

Ποσότητες  0€ 0€ 
1 1 

1 1 1 

Μέση Τιμή 0€ 0€ €10.000 €10.000 €10.000 €10.000 €10.000 

Αξία 0€ 0€ €10.000 €10.000 €10.000 €10.000 €10.000 

  Χορηγίες 

Ποσότητες  1 1 1 1 1 1 1 

Μέση Τιμή €5.000 €5.000 €5.000 €5.000 €5.000 €5.000 €5.000 

Αξία €5.000 €5.000 €5.000 €5.000 €5.000 €5.000 €5.000 

  Εκμετάλλευση Πατέντας 

Ποσότητες  0€ 0€ 0€ 0€ 1 1 1 

Μέση Τιμή 0€ 0€ 0€ 0€ €20.000 €20.000 €20.000 

Αξία 0€ 0€ 0€ 0€ €20.000 €20.000 €20.000 

 

Έξοδα: 

Επισημαίνεται ότι ο προϋπολογισμός των εξόδων έχει επίσης εκτιμηθεί με βάση αντίτιμα 

απαλλαγμένα από επιρροές διαπραγμάτευσης και εκπτώσεων, με στόχο την επίτευξη του 

προϋπολογισμού εσόδων.  

- Προσωπικό 

Δεδομένου ότι βάσει των όσων περιγράφηκαν στο Παράρτημα ΙΙ το Κέντρο θα στελεχωθεί 

από υφιστάμενο προσωπικό του Φορέα Λειτουργίας (Περιφέρεια ή Αναπτυξιακή) οι 

δαπάνες αμοιβών προσωπικού θα περιλαμβάνονται ήδη στο υφιστάμενο μισθολογικό 

κόστος του Φορέα και συνεπώς δε συνιστούν πρόσθετα έξοδα τα οποία να πρέπει να 

υπολογιστούν στα έξοδα του Κέντρου.  

Ωστόσο επειδή υπάρχει περίπτωση να επιλεγεί και η εναλλακτική της προκήρυξης νέων 

θέσεων εκτιμάται εδώ ένα ενδεικτικό κόστος προσωπικού το οποίο όμως δεν θα 

υπολογιστεί στα έξοδα στην χρηματοοικονομική ανάλυση. 
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ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 
ΘΕΣΕΙΣ ΜΗΝΙΑΙΟ 

ΚΟΣΤΟΣ ΘΕΣΗΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΜΗΝΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

(εκτίμηση με παραδοχή 

3ετούς εμπειρίας, για 

κάτοχο μεταπτυχιακού, 

διδακτορικού) 

1 1.878,39€ 1.878,39€ 

ΠΕ Χημικοί ή Γεωπόνοι ή 

Βιολογικών Επιστημών 

(εκτίμηση με παραδοχή 

3ετούς εμπειρίας) 

1 1.436,56€ 1.436,56€ 

ΤΕ Τεχνολογίας Τροφίμων 

ή Γεωπόνοι 

(εκτίμηση με παραδοχή 

3ετούς εμπειρίας) 

1 1.362,93€ 1.362,93€ 

ΣΥΝΟΛΟ 
4.677,88€ 

Οι αμοιβές συμπεριλαμβάνουν όλες τις προβλεπόμενες εισφορές. 

o  

- Λειτουργικές Δαπάνες 

o Ρεύμα 50*2 (Κεντρικό κ Παράρτημα) = 100€ / μήνα  

o Νερό 15€*2 (Κεντρικό κ Παράρτημα)=30€ / μήνα 

o Ίντερνετ 30€*2 (Κεντρικό κ Παράρτημα)= 60€ / μήνα 

o Κόστος Αναλωσίμων και Λειτουργικών Εξοπλισμού (ρεύμα,  > νερό κλπ)  

~ 80*2 (Κεντρικό κ Παράρτημα) = 160€ / μήνα 

o Αναλώσιμα Γραφείων 25€ *2 (Κεντρικό κ Παράρτημα) = 50€ / μήνα 

o  

- Ταξίδια - Μετακινήσεις 

Εφόσον πρόκειται για μόνιμο προσωπικό του Φορέα τα έξοδα 

μετακινήσεων θα καλύπτονται στο πλαίσιο του προϋπολογισμού του 

Φορέα μέσω της προβλεπόμενης διαδικασίας για την αποζημίωση 

μετακινήσεων υπαλλήλων. Ωστόσο τυχόν ταξίδια στο πλαίσιο 

χρηματοδοτούμενων έργων του Κέντρου θα αποτελούν μέρος του 
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προϋπολογισμού του εκάστοτε έργου και συνεπώς αφού 

υπολογίστηκαν ως έσοδο θα πρέπει να υπολογιστεί και σχετικό έξοδο. 

o Εσωτερικού: 10 μετακινήσεις, (150χλμ η κάθε μια), με μέσο κόστος 

36,5€ / μετακίνηση (κατανάλωση: 7 λίτρα / 100 χλμ και κόστος 

1,5€/λίτρο= 16,5€ + 20€ κόστη σίτισης / μετακίνηση) = 365€ / έτος 

o Εξωτερικού: εκτιμώνται 4 μετακινήσεις / έτος με κόστος 800€ / 

μετακίνηση = 3.200€ /έτος 

 

- Υπεργολαβίες 

o Δεν εκτιμώνται επιπλέον έξοδα υπεργολαβιών καθώς έχουν ήδη 

αφαιρεθεί από τον προϋπολογισμό εσόδου των προγραμμάτων 

o  

- Έξοδα μάρκετινγκ (έντυπα, προωθητικές, εκδηλώσεις) θα γίνονται στο πλαίσιο 

προωθητικών δράσεων που έτσι και αλλιώς θα εκτελεί ο Φορέας Λειτουργίας 

και θα καλύπτονται από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Φορέα. 

 

Τα ανωτέρω λαμβάνουν υπόψη: 

- την πρωτοβουλία της Περιφέρειας για τη δημιουργία και λειτουργία του 

Κέντρου και στην ύπαρξη διαθέσιμων πόρων στο ΠΕΠ για την υποστήριξή του.  

- την ύπαρξη σημαντικών ιδιωτικών κονδυλίων που διατίθενται για έρευνα από 

Ιδρύματα (π.χ. Νιάρχος). 

- την έμφαση που δίνεται και στη Νέα Προγραμματική Περίοδο για την 

υποστήριξη της έρευνας και για δομές έρευνας και διάχυσης της γνώσης και 

στους αυξημένους διαθέσιμους πόρους που θα διατεθούν μέσω 

Προγραμμάτων. 

Βάσει των ανωτέρω η Περιφέρεια Ηπείρου θα πρέπει να διερευνήσει τις δυνατότητες 

κάλυψης τμήματος του κόστους κατασκευής ενώ τα λειτουργικά έξοδα θα πρέπει να 

καλυφθούν με μέριμνα του Φορέα Λειτουργίας. Προς αυτή την κατεύθυνση θα 

συμβάλλουν και οι συνεργασίες μέσω προγραμματικών συμβάσεων με άλλα ερευνητικά 

Κέντρα της χώρας (ενδεικτικά: ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, ΕΚΕΤΑ κλπ) ή με κοινωφελείς Οργανισμούς 

και Ιδρύματα που ενδιαφέρονται να επενδύσουν στην έρευνα και την καινοτομία σε τομείς 

αγροδιατροφής. 
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Οι προοπτικές αυτές μπορούν να αφορούν την έρευνα των αντιοξειδωτικών ιδιοτήτων των 

αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών, έρευνα για τη χρήση των εκχυλισμάτων και των 

αιθέριων ελαίων σε προϊόντα (της βιομηχανίας φαρμάκων, καλλυντικών, κρέατος, 

γαλακτοκομικών κλπ) αλλά και σαν συμπληρώματα διατροφής των ζώων για την παραγωγή 

ειδικού τύπου σφαγείων με τελικό στόχο την παραγωγή προϊόντων υψηλής διατροφικής 

αξίας με βελτιωμένες ιδιότητες.  

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 

 

Έτη 1 2 3 4 5 6 7 

Πωλήσεις 
€5.000 €5.000 €52.000 €82.000 €102.000 €109.000 €109.000 

Έξοδα 
€8.365 €8.365 €8.365 €8.365 €8.365 €8.365 €8.365 

% Έξοδα 
167% 167% 16% 10% 8% 8% 8% 

Καθαρό πριν από 
φόρους 

-€3.365 -€3.365 €43.635 €73.635 €93.635 €100.635 €100.635 

 

Το 1ο έτος  και 2ο έτος τα έξοδα υπερβαίνουν τις πωλήσεις διότι κατά τα πρώτα έτη 

απουσιάζουν εισροές από χρηματοδοτικά προγράμματα τα οποία αναμένονται από το 3ο 

έτος και μετά. 

Στο 3ο έτος με την επίδραση των εισροών από τα χρηματοδοτικά προγράμματα ουσιαστικά 

καλύπτεται το νεκρό σημείο της επένδυσης του Κέντρου με υπερβάλλον έσοδο. 

Από το 4ο έτος το υπερβάλλον έσοδο αυξάνεται περαιτέρω με την έγκριση επιπλέον έργων 

σε χρηματοδοτικά προγράμματα ενώ στη συνέχεια από το έτος 5 στην περαιτέρω αύξηση 

συμβάλει η αναμενόμενη κατοχύρωση και αξιοποίηση πατέντας με το υπερβάλλον έσοδο 

να σταθεροποιείται σχετικώς  
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ΡΟΗ ΕΞΟΔΩΝ – ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ (5 ΕΤΙΑΣ) 

Ακολούθως έχει επιλεγεί η απεικόνιση των ετήσιων χρηματορροών σε βάθος 5ετίας και όχι 7ετίας (όπως δίνονται τα αποτελέσματα χρήσης) 

διότι η χρηματορροή μέσα στο έτος είναι περισσότερο ευμετάβλητη και ευάλωτη στην επίδραση εξωγενών και ενδογενών παραγόντων. 

Είθισται στις οικονομικές αναλύσεις να παρουσιάζεται σε βάθος 3ετίας ωστόσο λόγω της φύσης των βασικών υποθέσεων για τα έσοδα 

(έγκριση χρηματοδοτικών προγραμμάτων, συμβουλευτική, κατοχύρωση πατέντας) επιλέχθηκε να δοθεί σε βάθος 5ετίας διότι είναι 

περισσότερο επισφαλείς οι προβλέψεις μας. 

ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤΟΣ 1 ΕΤΟΣ 2 ΕΤΟΣ 3 ΕΤΟΣ 4 ΕΤΟΣ 5 

Κεφάλαιο Έναρξης 
1.012.472€ €0 €0 €0 €0 

Έξοδα Έτους 
8.365€ 8.365€ 8.365€ 8.365€ 8.365€ 

Σύνολο 
1.020.837€ 8.365€ 8.365€ 8.365€ 8.365€ 

Έξοδα μήνα 
697,08 € 697,08 € 697,08 € 697,08 € 697,08 € 

ΕΤΟΣ 1 
             

 
ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΪ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΣΥΝΟΛΟ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
ΕΝΑΡΞΗΣ (€) 1.012.472€ 

            
ΕΣΟΔΑ (€) 

417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 5.000€ 

ΕΞΟΔΑ (€) 
697 697 697 697 697 697 697 697 697 697 697 697 8.365€ 

ΤΑΜΕΙΑΚΟ 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ (€) 

-280 -280 -280 -280 -280 -280 -280 -280 -280 -280 -280 -280 -3.365€ 
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ΕΤΟΣ 2 
             

  ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΪ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΣΥΝΟΛΟ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
ΕΝΑΡΞΗΣ (€) 0                         

ΕΣΟΔΑ (€) 
417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 5,000€ 

ΕΞΟΔΑ (€) 
697 697 697 697 697 697 697 697 697 697 697 697 8,365€ 

ΤΑΜΕΙΑΚΟ 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ (€) 

-280 -280 -280 -280 -280 -280 -280 -280 -280 -280 -280 -280 -3,365€ 

ΕΤΟΣ 3 
             

  ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΪ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΣΥΝΟΛΟ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
ΕΝΑΡΞΗΣ (€) 0                         

ΕΣΟΔΑ (€) 
4.333 4.333 4.333 4.333 4.333 4.333 4.333 4.333 4.333 4.333 4.333 4.333 52.000€ 

ΕΞΟΔΑ (€) 
697 697 697 697 697 697 697 697 697 697 697 697 8.365€ 

ΤΑΜΕΙΑΚΟ 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ (€) 

3.636 3.636 3.636 3.636 3.636 3.636 3.636 3.636 3.636 3.636 3.636 3.636 43.635€ 
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Οι χρηματορροές εμφανίζουν την κατανομή εσόδων και εξόδων μέσα στο έτος όντας απαλλαγμένες από εποχικότητα Δεδομένου ότι αφενός το Κέντρο 
δεν αποτελεί κερδοσκοπικό οργανισμό αφετέρου η μεγαλύτερη εισροή εσόδων προέρχεται από χρηματοδοτούμενα προγράμματα για την υλοποίηση 
συγκεκριμένων δράσεων θεωρείται ότι τα ταμειακά υπόλοιπα επανεπενδύονται για την ανάπτυξη του Κέντρου (αμοιβές προσωπικού ή εξειδικευμένων 
συνεργατών για έρευνα, προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού κλπ).  

 

ΕΤΟΣ 4 
             

  ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΪ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΣΥΝΟΛΟ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
ΕΝΑΡΞΗΣ (€) 0                         

ΕΣΟΔΑ (€) 
6.833 6.833 6.833 6.833 6.833 6.833 6.833 6.833 6.833 6.833 6.833 6.833 82.000€ 

ΕΞΟΔΑ (€) 
697 697 697 697 697 697 697 697 697 697 697 697 8.365€ 

ΤΑΜΕΙΑΚΟ 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ (€) 

6.136 6.136 6.136 6.136 6.136 6.136 6.136 6.136 6.136 6.136 6.136 6.136 73.635€ 

ΕΤΟΣ 5 
             

  ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΪ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΣΥΝΟΛΟ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
ΕΝΑΡΞΗΣ (€) 0                         

ΕΣΟΔΑ (€) 
8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 102.000€ 

ΕΞΟΔΑ (€) 
697 697 697 697 697 697 697 697 697 697 697 697 8.365€ 

ΤΑΜΕΙΑΚΟ 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ (€) 

7.803 7.803 7.803 7.803 7.803 7.803 7.803 7.803 7.803 7.803 7.803 7.803 93.635€ 
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2ο (ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ) ΣΕΝΑΡΙΟ 

ΚΥΡΙΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ - ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ 

Στη συνέχεια καταγράφονται βασικές υποθέσεις και παραδοχές που γίνονται για τον 

προσδιορισμό της βιωσιμότητας του Κέντρου.  

Έσοδα:  

- Αντίτιμο Αποστάξεων 

Το αντίτιμο κατά βάσει θα καλύπτει τα κόστη, συνεπώς δεν θα υπολογιστεί 

αντίστοιχο έξοδο και πρακτικά δεν θα προκύπτει έσοδο. (Σημ. Κάθε εφαρμογή 

έχει διαφορετικό κόστος . Χονδρικά είναι 500 ευρώ > / 100 kg 

δρόγης).Ευρωπαϊκά Προγράμματα: Προβλέπουμε έσοδα από το Year 3 και 

μετά,  προβλέπεται έγκριση 1 προγράμματος το year 3 και μετά έγκριση 2 νέων 

προγραμμάτων ανά έτος. Εκτιμάται μέσος π/υ προγράμματος 200.000€ ο 

οποίος ισοκατανέμεται (50.000€ / έτος) στην προβλεπόμενη 4 ετή διάρκεια των 

προγραμμάτων. Δεν εκτιμώνται επιπλέον έξοδα υπεργολαβιών καθώς στο 

παρόν σενάριο το Κέντρο διαθέτει τους πόρους (εξοπλισμό και προσωπικό) για 

να υλοποιεί εξ ολοκλήρου εσωτερικά τα έργα. 

- Εθνικά Προγράμματα: Προβλέπουμε έσοδα από το Year 3 και μετά, 

προβλέπεται έγκριση 1 προγράμματος το year 3 και μετά έγκριση 2 νέων 

προγραμμάτων ανά έτος. Εκτιμάται μέσος π/υ προγράμματος 200.000€ ο 

οποίος ισοκατανέμεται (50.000€ / έτος) στην προβλεπόμενη 4 ετή διάρκεια των 

προγραμμάτων. Δεν εκτιμώνται επιπλέον έξοδα υπεργολαβιών καθώς στο 

παρόν σενάριο το Κέντρο διαθέτει τους πόρους (εξοπλισμό και προσωπικό) για 

να υλοποιεί εξ ολοκλήρου εσωτερικά τα έργα. 

- Προγράμματα Ιδιωτικής Χρηματοδότησης (από Ιδρύματα): Προβλέπουμε έσοδα 

από το Year 3 και μετά, και 1 ερευνητικό στην 7 ετία. Δεν εκτιμώνται επιπλέον 

έξοδα υπεργολαβιών καθώς στο παρόν σενάριο το Κέντρο διαθέτει τους 

πόρους (εξοπλισμό και προσωπικό) για να υλοποιεί εξ ολοκλήρου εσωτερικά τα 

έργα. 

- Έσοδα από Εξειδικευμένη Συμβουλευτική που παρέχεται στο πλαίσιο 

συμβολαίων με ιδιώτες. Προβλέπουμε έσοδα από το Year 3 και μετά.  

- Χορηγίες (από δωρεές ιδιωτών και ιδρυμάτων) εκτιμάται ένα έσοδο της τάξης 

των 5.000€ ανά έτος. 

- Μίσθωμα αιθουσών 150*4 εκδηλώσεις / έτος. 
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- Μίσθωμα Καλλιεργειών 50€ / μήνα / στρέμμα * 400 στρέμματα.  

- Εκπαιδεύσεις επ’ αμοιβή 2 σεμινάρια/έτος (2ημέρες διάρκεια * 8 ώρες/ ημέρα) 

* 30 συμμετέχοντες * 250€ κόστος εκπαίδευσης ανά συμμετέχοντα. 

- Εκμετάλλευση Πατέντας (πώληση ή μίσθωση). Εκτιμάται η μίσθωση πατέντας 

από year 4 και μετά και για 20 έτη με ετήσιο μίσθωμα 20.000€).  

Στο Σενάριο δεδομένου ότι είναι εναλλακτικό υπολογίζονται και επιπλέον έσοδα από 

συμβουλευτική, αξιοποίηση εκτάσεων για μίσθωση καλλιεργειών, μίσθωση αιθουσών κλπ. 

Σε περίπτωση που επιλεγεί το συγκεκριμένο σενάριο και διατηρηθεί η Περιφέρεια ως 

Φορέας Λειτουργίας τα έσοδα αυτά καθώς και το αντίτιμο για τις αποστάξεις θα πρέπει να 

εξαιρεθούν και να ακολουθηθεί το μοντέλο εσόδων του Σεναρίου 1. 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ (Με Ουδέτερες Τιμές) 

Επισημαίνεται ότι ο προϋπολογισμός έχει εκτιμηθεί με βάση αντίτιμα απαλλαγμένα από 

επιρροές διαπραγμάτευσης και εκπτώσεων. 

Έτη 1 2 3 4 5 6 7 

Προϋπολογισμός 
Πωλήσεων             

 
  Επεξεργασία Ξηρών Αρωματικών  

Ποσότητες  0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 

Μέση Τιμή 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 

Αξία 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 

  Απόσταξη Αιθέριων Ελαίων  

Ποσότητες  0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 

Μέση Τιμή 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 

Αξία 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 

  Αποξήρανση Αρωματικών  

Ποσότητες  0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 

Μέση Τιμή 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 

Αξία 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 

  Ευρωπαϊκά Προγράμματα 

Ποσότητες  0€ 0€ 1 2 2 2 2 

Μέση Τιμή 0€ 0€ €50.000 €50.000 €50.000 €50.000 €50.000 
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Αξία 0€ 0€ €50.000 €100.000 €100.000 €100.000 €100.000 

  Εθνικά Προγράμματα  

Ποσότητες  0€ 0€ 1 2 2 2 2 

Μέση Τιμή 0€ 0€ €50.000 €50.000 €50.000 €50.000 €50.000 

Αξία 0€ 0€ €50.000 €100.000 €100.000 €100.000 €100.000 

  Ιδιωτική Χρηματοδότηση 

Ποσότητες  0€ 0€ 1 2 2 2 2 

Μέση Τιμή 0€ 0€ €50.000 €50.000 €50.000 €50.000 €50.000 

Αξία 0€ 0€ €50.000 €100.000 €100.000 €100.000 €100.000 

  Εξειδικευμένη Συμβουλευτική 

Ποσότητες  0€ 0€ 1 1 1 2 2 

Μέση Τιμή 0€ 0€ €7.000 €7.000 €7.000 €7.000 €7.000 

Αξία 0€ 0€ €7.000 €7.000 €7.000 €14.000 €14.000 

  Χορηγίες 

Ποσότητες  1 1 1 1 1 1 1 

Μέση Τιμή €5.000 €5.000 €5.000 €5.000 €5.000 €5.000 €5.000 

Αξία €5.000 €5.000 €5.000 €5.000 €5.000 €5.000 €5.000 

  Μίσθωση Αιθουσών 

Ποσότητες  4 4 4 4 4 4 4 

Μέση Τιμή €150 €150 €150 €150 €150 €150 €150 

Αξία €600 €600 €600 €600 €600 €600 €600 

  Μίσθωση Καλλιεργειών 

Ποσότητες  400 400 400 400 400 400 400 

Μέση Τιμή €50 €50 €50 €50 €50 €50 €50 

Αξία €20.000 €20.000 €20.000 €20.000 €20.000 €20.000 €20.000 

  
Αμοιβή Εκπαιδεύσεων (2 σεμινάρια/έτος (2ημέρες διάρκεια * 8 ώρες/ ημέρα) * 30 συμμετέχοντες 

* 250€ ανά συμμετέχοντα) 

Ποσότητες  2 2 2 2 2 2 2 

Μέση Τιμή €120.000 €120.000 €120.000 €120.000 €120.000 €120.000 €120.000 

Αξία €240.000 €240.000 €240.000 €240.000 €240.000 €240.000 €240.000 

  Εκμετάλλευση Πατέντας 

Ποσότητες  0€ 0€ 0€ 0€ 1 1 1 

Μέση Τιμή 0€ 0€ 0€ 0€ €20.000 €20.000 €20.000 
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Αξία 0€ 0€ 0€ 0€ €20.000 €20.000 €20.000 
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Έξοδα: 

Επισημαίνεται ότι ο προϋπολογισμός των εξόδων έχει επίσης εκτιμηθεί με βάση αντίτιμα 

απαλλαγμένα από επιρροές διαπραγμάτευσης και εκπτώσεων, με στόχο την επίτευξη του 

προϋπολογισμού εσόδων.  

- Προσωπικό 

- ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΕΙΣ ΜΗΝΙΑΙΟ 

ΚΟΣΤΟΣ ΘΕΣΗΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΜΗΝΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
1 2.500€ 2.500€ 

ΠΕ Χημικοί ή Γεωπόνοι ή 

Βιολογικών Επιστημών 

2 2.000€ 4.000€ 

ΤΕ Τεχνολογίας Τροφίμων ή 

Γεωπόνοι 

2 1.800€ 3.600€ 

ΤΕ Διοικητικοί-Λογιστικοί 
1 (PART TIME) 1.000€ 1.000€ 

ΔΕ Τεχνικοί 
1 0 0 

ΥΕ Φύλακες 
Δύο (2) Θέσεις 

(PART TIME) 

650€ 1.300€ 

ΥΕ Προσωπικό καθαριότητας 
1 (PART TIME) 650€ 650€ 

 
  13.050€ 

Εκτιμάται ότι ο Τεχνικός θα καλυφθεί από το Αναγνωστοπούλειο Ίδρυμα:  

Οι αμοιβές συμπεριλαμβάνουν όλες τις προβλεπόμενες εισφορές. 

Επισημαίνεται ότι καθώς το Σενάριο 2 αποτελεί εναλλακτικό σενάριο που αφορά μια πολύ 

μεγαλύτερη δομή για το Κέντρο και σε επίπεδο προσωπικού μελετάται διευρυμένη 

στελέχωση με έκτακτο προσωπικό. 

Οι αμοιβές συμπεριλαμβάνουν όλες τις προβλεπόμενες εισφορές. 

 

- Κόστος Καλλιεργειών 

o Κόστος Εγκατάστασης (αρχική επένδυση): 920€ / στρέμμα * 20 

στρέμματα 

o Κόστος Καλλιέργειας: 275€ / έτος / στρέμμα * 20 στρέμματα 
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Οι καλλιέργειες θα υποστηρίζουν τους ερευνητικούς σκοπούς και άρα δεν θα είναι 

εκτεταμένες (υπολογίζονται 20 στρέμματα). Οι καλλιέργειες ΑΦΦΥ είναι ξηρικές, πολυετής, 

ανθεκτικές και βιολογικές. 

 

- Εξοπλισμός 

o Οχήματα  

 Λειτουργικά: 

 Έξοδα Ελκυστήρα: 30€/στρέμμα = 600€ πετρέλαια + 

πετρέλαιο +150 service + 500€ ασφάλεια =  

 Έξοδα bobcat: πετρέλαιο 200€ πετρέλαιο +150 service + 

500€ ασφάλεια =  850€/έτος 

 Μισθωμένο αυτοκίνητο 400€/μήνα 

 

- Λειτουργικές Δαπάνες 

o Ρεύμα 40€*569 τ.μ. = 22.760 

o Νερό 1€*569 τ.μ.  

o Ίντερνετ (3 κτίρια*30€/μήνα) 

o Κόστος Λειτουργικών Εργαστηρίου ανά έτος (ρεύμα,  > νερό κλπ)  ~ 

18.000 ευρώ / ανά έτος (καθηγητής) 

o Αναλώσιμα Εργαστηρίου ~ 10.000 ευρώ /  > ανά έτος (καθηγητής) 

o Αναλώσιμα Γραφείων 1.000€ / έτος 

o Αναλώσιμα χώρων (καθαριστικά κλπ) 500€ / έτος 

  

- Ταξίδια - Μετακινήσεις 

o Εσωτερικού: 20 μετακινήσεις, (150χλμ η κάθε μια), με μέσο κόστος 

36,5€ / μετακίνηση (κατανάλωση: 7 λίτρα / 100 χλμ κ κόστος 

1,5€/λίτρο= 16,5€ + 20€ κόστη σίτισης / μετακίνηση)  

o Εξωτερικού: εκτιμώνται 8 μετακινήσεις / έτος με κόστος 800€ / 

μετακίνηση 

o  

- Υπεργολαβίες 

o Δεν εκτιμώνται επιπλέον έξοδα υπεργολαβιών καθώς έχουν ήδη 

αφαιρεθεί από τον προϋπολογισμό εσόδου των προγραμμάτων 
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- Έξοδα μάρκετινγκ (έντυπα, προωθητικές, εκδηλώσεις) 5% του τζίρου ανά έτος 

 

Τα ανωτέρω λαμβάνουν υπόψη: 

- την πρωτοβουλία της Περιφέρειας για τη δημιουργία και λειτουργία του 

Κέντρου και στην ύπαρξη διαθέσιμων πόρων στο ΠΕΠ για την υποστήριξή του.  

- την ύπαρξη του Αναγνωστοπούλειου Ιδρύματος και τη σύμφωνη γνώμη του να 

υποστηρίξει τη δημιουργία του Κέντρου με παραχώρηση χώρου και 

εγκαταστάσεων για τη χωροθέτησή του και ατόμου για την υποστήριξη των 

αποστάξεων. 

- την ύπαρξη σημαντικών ιδιωτικών κονδυλίων που διατίθενται για έρευνα από 

Ιδρύματα (π.χ. Νιάρχος). 

- την έμφαση που δίνεται και στη Νέα Προγραμματική Περίοδο για την 

υποστήριξη της έρευνας και για δομές έρευνας και διάχυσης της γνώσης και 

στους αυξημένους διαθέσιμους πόρους που θα διατεθούν μέσω 

Προγραμμάτων. 

Βάσει των ανωτέρω η Περιφέρεια Ηπείρου θα πρέπει να διερευνήσει τις δυνατότητες 

κάλυψης τμήματος του κόστους κατασκευής ενώ τα λειτουργικά έξοδα θα πρέπει να 

καλυφθούν με μέριμνα του Φορέα Λειτουργίας. Προς αυτή την κατεύθυνση θα 

συμβάλλουν και οι συνεργασίες μέσω προγραμματικών συμβάσεων με άλλα ερευνητικά 

Κέντρα της χώρας (ενδεικτικά: ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, ΕΚΕΤΑ κλπ) ή με κοινωφελείς Οργανισμούς 

και Ιδρύματα που ενδιαφέρονται να επενδύσουν στην έρευνα και την καινοτομία σε τομείς 

αγροδιατροφής. 

Οι προοπτικές αυτές μπορούν να αφορούν την έρευνα των αντιοξειδωτικών ιδιοτήτων των 

αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών, έρευνα για τη χρήση των εκχυλισμάτων και των 

αιθέριων ελαίων σε προϊόντα (της βιομηχανίας φαρμάκων, καλλυντικών, κρέατος, 

γαλακτοκομικών κλπ) αλλά και σαν συμπληρώματα διατροφής των ζώων για την παραγωγή 

ειδικού τύπου σφαγείων με τελικό στόχο την παραγωγή προϊόντων υψηλής διατροφικής 

αξίας με βελτιωμένες ιδιότητες.  
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 

 

Έτη 1 2 3 4 5 6 7 

Πωλήσεις €265.600 €265.600 €422.600 €572.600 €592.600 €599.600 €599.600 

Έξοδα €288.979 €288.979 €288,979 €288,979 €288,979 €288,979 €288,979 

% Έξοδα 109,00% 108,80% 68,38% 50,47% 48,76% 48,20% 48,20% 

Καθαρό πριν από 
φόρους -€23.379 -€23.379 €133,621 €283,621 €303,621 €310,621 €310,621 

 

Το 1ο έτος  και 2ο έτος τα έξοδα υπερβαίνουν τις πωλήσεις κατά 23.379€ διότι κατά τα 

πρώτα έτη απουσιάζουν εισροές από χρηματοδοτικά προγράμματα και συμβουλευτική τα 

οποία αναμένονται από το 3ο έτος και μετά. 

Στο 3ο έτος με την επίδραση των εισροών από τα χρηματοδοτικά προγράμματα και μικρή 

εισροή από συμβουλευτική ουσιαστικά καλύπτεται το νεκρό σημείο της επένδυσης του 

Κέντρου με υπερβάλλον έσοδο 133,621€. 

Από το 4ο έτος το υπερβάλλον έσοδο διπλασιάζεται (283,621€) με την έγκριση επιπλέον 

έργων σε χρηματοδοτικά προγράμματα ενώ στη συνέχεια από το έτος 5 στην περαιτέρω 

αύξηση συμβάλει η αναμενόμενη κατοχύρωση και αξιοποίηση πατέντας με το υπερβάλλον 

έσοδο να σταθεροποιείται σχετικώς στις 300.000€. 
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ΡΟΗ ΕΞΟΔΩΝ – ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ (5 ΕΤΙΑΣ) 

Ακολούθως έχει επιλεγεί η απεικόνιση των ετήσιων χρηματορροών σε βάθος 5ετίας και όχι 7ετίας (όπως δίνονται τα αποτελέσματα χρήσης) 

διότι η χρηματορροή μέσα στο έτος είναι περισσότερο ευμετάβλητη και ευάλωτη στην επίδραση εξωγενών και ενδογενών παραγόντων. 

Είθισται στις οικονομικές αναλύσεις να παρουσιάζεται σε βάθος 3ετίας ωστόσο λόγω της φύσης των βασικών υποθέσεων για τα έσοδα 

(έγκριση χρηματοδοτικών προγραμμάτων, συμβουλευτική, κατοχύρωση πατέντας) επιλέχθηκε να δοθεί σε βάθος 5ετίας διότι είναι 

περισσότερο επισφαλείς οι προβλέψεις μας. 

ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤΟΣ 1 ΕΤΟΣ 2 ΕΤΟΣ 3 ΕΤΟΣ 4 ΕΤΟΣ 5 

Κεφάλαιο Έναρξης € 2.441.195 €0 €0 €0 €0 

Έξοδα Έτους €288.979 €288.979 €288.979 €288.979 €288.979 

Σύνολο € 2.730.174  €288.979 €288.979 €288.979 €288.979 

Έξοδα μήνα  €24.082 €24.082 €24.082 €24.082 €24.082 

 

 

 

 

ΕΤΟΣ 1 
             

 
ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΪ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΣΥΝΟΛΟ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
ΕΝΑΡΞΗΣ (€) 2.441.195 

            
ΕΣΟΔΑ (€) 22.133 22.133 22.133 22.133 22.133 22.133 22.133 22.133 22.133 22.133 22.133 22.133 265.596 

ΕΞΟΔΑ (€) 24.082 24.082 24.082 24.082 24.082 24.082 24.082 24.082 24.082 24.082 24.082 24.082 288.984 

ΤΑΜΕΙΑΚΟ 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ (€) -1.949 -1.949 -1.949 -1.949 -1.949 -1.949 -1.949 -1.949 -1.949 -1.949 -1.949 -1.949 -23.388 
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ΕΤΟΣ 2 
             

  ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΪ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΣΥΝΟΛΟ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
ΕΝΑΡΞΗΣ (€) 0                         

ΕΣΟΔΑ (€) 22.133 22.133 22.133 22.133 22.133 22.133 22.133 22.133 22.133 22.133 22.133 22.133 265.596 

ΕΞΟΔΑ (€) 24.082 24.082 24.082 24.082 24.082 24.082 24.082 24.082 24.082 24.082 24.082 24.082 288.979 

ΤΑΜΕΙΑΚΟ 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

(€) -1.949 -1.949 -1.949 -1.949 -1.949 -1.949 -1.949 -1.949 -1.949 -1.949 -1.949 -1.949 -23.383 

ΕΤΟΣ 3 
             

  ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΪ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΣΥΝΟΛΟ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
ΕΝΑΡΞΗΣ (€) 0                         

ΕΣΟΔΑ (€) 35.217 35.217 35.217 35.217 35.217 35.217 35.217 35.217 35.217 35.217 35.217 35.217 422.604 

ΕΞΟΔΑ (€) 24.082 24.082 24.082 24.082 24.082 24.082 24.082 24.082 24.082 24.082 24.082 24.082 288.979 

ΤΑΜΕΙΑΚΟ 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

(€) 11.135 11.135 11.135 11.135 11.135 11.135 11.135 11.135 11.135 11.135 11.135 11.135 133.625 
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 Οι ετήσιες χρηματορροές εμφανίζουν την κατανομή εσόδων και εξόδων μέσα στο έτος όντας απαλλαγμένες από εποχικότητα.

ΕΤΟΣ 4 
             

  ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΪ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΣΥΝΟΛΟ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
ΕΝΑΡΞΗΣ (€) 0                         

ΕΣΟΔΑ (€) 47.717 47.717 47.717 47.717 47.717 47.717 47.717 47.717 47.717 47.717 47.717 47.717 572.604 

ΕΞΟΔΑ (€) 24.082 24.082 24.082 24.082 24.082 24.082 24.082 24.082 24.082 24.082 24.082 24.082 288.984 

ΤΑΜΕΙΑΚΟ 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

(€) 23.635 23.635 23.635 23.635 23.635 23.635 23.635 23.635 23.635 23.635 23.635 23.635 283.620 

ΕΤΟΣ 5 
             

  ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΪ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΣΥΝΟΛΟ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
ΕΝΑΡΞΗΣ (€) 0                         

ΕΣΟΔΑ (€) 49.383 49.383 49.383 49.383 49.383 49.383 49.383 49.383 49.383 49.383 49.383 49.383 592.596 

ΕΞΟΔΑ (€) 24.082 24.082 24.082 24.082 24.082 24.082 24.082 24.082 24.082 24.082 24.082 24.082 288.984 

ΤΑΜΕΙΑΚΟ 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ (€) 25.301 25.301 25.301 25.301 25.301 25.301 25.301 25.301 25.301 25.301 25.301 25.301 303.612 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

5.1 Συμπεράσματα 

Η πρόταση για δημιουργία του Κέντρου επικεντρώνεται στη συνεργατική δράση μεταξύ 

ομάδων καλλιεργητών, συνεταιρισμών, επιχειρήσεων και ερευνητικών φορέων. Έχοντας ως 

αφετηρία το Κέντρο, η προσέγγιση αυτή θα δημιουργήσει τις υποδομές και τις 

προϋποθέσεις για ουσιαστικότερη επιχειρηματική δραστηριότητα στον κλάδο αρωματικών 

και φαρμακευτικών φυτών και μελλοντική σύμπραξη των επιχειρήσεων σε ανάπτυξη νέων 

προϊόντων, καθώς και τη δημιουργία ενός δικτύου ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με τη 

βιωσιμότητα, τις μελλοντικές προκλήσεις και την εμπορικότητα των προϊόντων τους στον 

κλάδο. Επιπλέον, θα δοθεί η δυνατότητα να σχεδιαστούν ολιστικά συστήματα διαχείρισης 

των καλλιεργειών. Το Κέντρο θα αποτελέσει διαρκές πεδίο ελέγχου και διαχειριστικών 

παρεμβάσεων στις καλλιεργητικές μεθόδους για την παραγωγή προϊόντων υψηλής 

ποιότητας. Η ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων της έρευνας στην πράξη θα δημιουργήσει 

τις προϋποθέσεις για τη μελλοντική εξέλιξη του κλάδου, διασφαλίζοντας έτσι τη 

βιωσιμότητα των καλλιεργειών με ανταποδοτικό όφελος τη βιωσιμότητα και του ίδιου του 

κέντρου.  

Το Κέντρο θα δημιουργήσει προστιθέμενη αξία συνολικά για τον αγροδιατροφικό κλάδο 

της Ηπείρου και των όμορων νομών διότι μέσα από τις υπηρεσίες του θα παρέχει στους 

καλλιεργητές – επιχειρηματίες τεχνογνωσία και εργαλεία για την αποτελεσματική και 

κερδοφόρα άσκηση της δραστηριότητάς τους προβατοτροφίας βελτιώνοντας τη 

βιωσιμότητα του τομέα. Με τη συμβολή του αυτή το Κέντρο θα ενισχύσει και την ανάπτυξη 

της υπαίθρου αντιμετωπίζοντας σημαντικά κοινωνικο-οικονομικά  ζητήματα της 

περιφέρειας αφού θα δημιουργήσει νέες ευκαιρίες και καλύτερες συνθήκες για 

δραστηριοποίηση στον κλάδο.  

Το κέντρο θα έχει ως τελικούς αποδέκτες μεμονωμένους καλλιεργητές – επενδυτές – 

επιχειρηματίες που επιθυμούν να γνωρίσουν, να εκπαιδευθούν, να υιοθετήσουν τις 

πρακτικές του. Σημαντικό τμήμα των δράσεων στο Κέντρο θα αποτελέσει η ενημέρωση 

ώστε να γίνει γρήγορα η διάδοση των θετικών αποτελεσμάτων της έρευνας. Το κέντρο 

στοχεύει επίσης να παρέχει υπηρεσίες και σε νέους κτηνοτρόφους που αναζητούν μια ορθή 

καθοδήγηση μέσα από μια οργανωμένη δομή κατάρτισης εξασφαλίζοντας ένα δυναμικό 

παραγωγικό και εμπορικό δίκτυο στην περιφέρεια Ηπείρου. 



 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

  



 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΚΑΤΟΨΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΟΡΕΑ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ 

Άρθρο 1 - Σύσταση – Νομική μορφή – Έδρα 

1. Ο Φορέας Λειτουργίας του Κέντρου θα είναι η Περιφέρεια 3. Η έδρα του Κέντρου θα 

βρίσκεται στα Ιωάννινα. Το Κέντρο δύναται, κατόπιν απόφασης του Φορέα Λειτουργίας, να 

ιδρύει υποκαταστήματα καθώς και να μεταφέρει την έδρα του παντού εντός της 

επικράτειας για την καλύτερη εξυπηρέτηση του σκοπού του. 

Άρθρο 2 - Σκοπός 

1. Σκοπός του Φορέα Λειτουργίας είναι: 

α) Η οικονομική διοίκηση και διαχείριση του Κέντρου. 

β) Η παροχή υπηρεσιών κα η ενημέρωση των παραγωγών, μεταποιητών, εμπόρων 

αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών . 

γ) Η παροχή / εξασφάλιση της απαραίτητης υποδομής, τόσο για την εκπαίδευση 

ερευνητών όσο και για τη διεξαγωγή επιστημονικής έρευνας  

2. Αποστολή του Κέντρου, είναι η παροχή διαρκούς ολοκληρωμένης υποστήριξης με σκοπό 

τον εκσυγχρονισμό και την εν γένει ανάπτυξη του κλάδου αρωματικών και φαρμακευτικών 

φυτών με έμφαση στην Περιφέρεια της Ηπείρου (βελτίωση των παραγωγικών διαδικασιών, 

ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, αύξηση της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων, τον  

έλεγχο της ποιότητας, της αγροτικής οικονομίας της χώρας, μέσα από την επιστήμη, την 

έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη, της συμβουλευτικής και καθοδήγησης, καθώς και 

της  προώθησης καινοτομίας και της διάχυσης  γνώσεων, τεχνολογίας σε όλη την αλυσίδα 

αξίας του κλάδου. 

3. Στο πλαίσιο του ανωτέρω σκοπού περιλαμβάνονται: 

α) Ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη – υλοποίηση έργων, προγραμμάτων, δράσεων στον 

τομέα της έρευνας με σκοπό, την ανάπτυξη της καινοτομίας, την προστασία και τη 

βελτίωση της παραγωγής, την ανάπτυξη νέων σύγχρονων παραγωγικών μεθόδων, 

την αναβάθμιση της ποιότητας των προϊόντων και τη βελτίωση της 

αποτελεσματικότητας παραγωγής, την προστασία του περιβάλλοντος και την 

ασφάλεια των καταναλωτών. 



 

β) Η παροχή συμβουλευτικής και υπηρεσιών καθοδήγησης, με σκοπό την 

προαγωγή των επαγγελματικών γνώσεων, των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων του 

ανθρώπινου δυναμικού του κλάδου αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών, 

καθώς και τη διαρκή μετάδοση των επιστημονικών και τεχνικών πληροφοριών και 

δεδομένων για την εφαρμογή σύγχρονων παραγωγικών διαδικασιών παραγωγής 

ανταγωνιστικών προϊόντων. 

γ) Η προαγωγή και οι έλεγχοι για τη διασφάλιση της ποιότητας, της προστασίας της 

προέλευσης και της ταυτότητας των προϊόντων, ο σχεδιασμός και η εφαρμογή 

συστημάτων προστασίας του περιβάλλοντος και διαχείρισης της αειφορίας των 

εκμεταλλεύσεων, η εφαρμογή σύγχρονων και καινοτόμων μεθόδων παραγωγής, η 

διαφοροποίηση των προϊόντων, η προώθηση διαδικασιών πιστοποίησης και 

ελέγχου για την αύξηση της προστιθέμενης αξίας και την ενίσχυση της 

ανταγωνιστικότητας των προϊόντων. 

δ) Η προώθηση και διάχυση νέων τεχνολογιών τόσο στην παραγωγή όσο και στους 

αρμόδιους φορείς σχεδιασμού, εφαρμογής και ελέγχου και η δημιουργία, 

διατήρηση βάσεων δεδομένων και λοιπών σύγχρονων εργαλείων. 

ε) Η συμμετοχή σε διάφορα προγράμματα, έργα  και δράσεις  που προωθούνται 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους διεθνείς ή Εθνικούς Οργανισμούς ή Φορείς ή 

Νομικά Πρόσωπα στους τομείς Έρευνας, Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διασφάλισης 

Ποιότητας Προϊόντων, καθώς και η συμμετοχή του Κέντρου σε κοινά με άλλα Κράτη 

Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έργα, προγράμματα, δράσεις, Συμπράξεις Δημόσιου 

Ιδιωτικού τομέα, σε κοινές υποδομές Έρευνας του Ευρωπαϊκού Οδικού Χάρτη 

υποδομών (ESFRI) και άλλα εργαλεία, με ή χωρίς την οικονομική συμμετοχή της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο πλαίσιο εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας 

και Τεχνολογίας. 

στ) Η υποβολή εισηγήσεων, προτάσεων και γνωμοδοτήσεων σε δημόσιους φορείς 

και οργανισμούς, κλαδικούς φορείς ή φορείς χάραξης πολιτικών για θέματα που 

αφορούν στη λειτουργία του, ή/και τα αντικείμενα της αρμοδιότητάς του, καθώς 

και για την επίτευξη των σκοπών του. 

Άρθρο 3 - Όργανα Διοίκησης 

Βασικό Όργανο Διοίκησης αποτελεί η Περιφέρεια και ο Περιφερειάρχης (ή αντίστοιχα η 

Αναπτυξιακή και ο Πρόεδρος αυτής). 



 

Η Περιφέρεια (ή αντίστοιχα η Αναπτυξιακή) είναι αρμόδια για κάθε θέμα, το οποίο αφορά 

στη λειτουργία του Κέντρου, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά σε άλλη διάταξη του 

παρόντος. Έχει τις εξής αρμοδιότητες: 

α) Μεριμνά για την απρόσκοπτη εκπλήρωση των σκοπών του Κέντρου. 

β) Εγκρίνει τον ετήσιο προϋπολογισμό, καθώς και τον απολογισμό και ισολογισμό. 

γ) Μεριμνά για την αξιοποίηση της παραγόμενης στο Κέντρο έρευνας, καθώς και για τη 

συνεχή βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεών του. 

δ) Μελετά και εγκρίνει προτάσεις για κατασκευές έργων, και εκτελέσεις πειραματικών 

και ερευνητικών εργασιών. 

ε) Λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο για την προστασία των συμφερόντων του Κέντρου. 

Συμπληρωματικά όργανα αποτελούν Ο Διευθυντής του Κέντρου (άτομο που θα οριστεί από 

το προσωπικό της Περιφέρειας) και η Επιστημονική Επιτροπή. 

Άρθρο 4- Εκπρόσωπος του Κέντρου 

1. Ο Περιφερειάρχης: 

α) Εκπροσωπεί το Κέντρο ενώπιον της κάθε αρχής. 

β) Συγκαλεί την Επιστημονική Επιτροπή και διευθύνει τις συνεδριάσεις της. 

γ) Εποπτεύει την εφαρμογή των αποφάσεων που αφορούν το Κέντρο. 

Άρθρο 5- Επιστημονική Επιτροπή 

1. Η Επιστημονική Επιτροπή έχει γνωμοδοτικό χαρακτήρα και παρέχει καθοδήγηση και 

εμπειρογνωμοσύνη αναφορικά με τη λειτουργία του Κέντρου. Είναι πενταμελής (5) και 

αποτελείται από: 

α) Τον Περιφερειάρχη (ή αντίστοιχα τον Πρόεδρο της Αναπτυξιακής), ο οποίος 

προΐσταται ως Πρόεδρος της Επιτροπής και συμμετέχει στις εργασίες με δικαίωμα 

ψήφου. 

β) Ένα (1) μέλος του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου 

Ιωαννίνων, με γνωστικό αντικείμενο συναφές με αυτό του Κέντρου, που θα μπορεί να 

συμμετέχει στις εργασίες με δικαίωμα ψήφου. 

γ) Ένα (1) μέλος του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού της Γεωπονικής Σχολής 

του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στην Άρτα, με γνωστικό αντικείμενο συναφές με αυτό του 

Κέντρου,  που θα μπορεί να συμμετέχει στις εργασίες με δικαίωμα ψήφου 



 

δ) Έναν (1) εκπρόσωπο από τους παραγωγικούς φορείς που έχουν σχέση με τις 

δραστηριότητες του Κέντρου που ορίζεται με ευθύνη του Περιφερειάρχη. 

ε) Έναν (1) εκπρόσωπο από τους συνεργαζόμενους με το Κέντρο Φορείς ή Ιδρύματα 

(Γαλακτοκομική Σχολή, Παράρτημα Γενικού Χημείου κλπ). 

Ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη θα πρέπει να ορίζονται για κάθε ένα από τα μέλη της 

Επιτροπής  

2. Η διάρκεια της θητείας των μελών είναι τετραετής. Τα μέλη των οποίων λήγει η θητεία, 

εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους μέχρι την αντικατάστασή τους. Στην 

περίπτωση αυτή η αντικατάστασή τους ολοκληρώνεται εντός τριμήνου. Στις περιπτώσεις: α) 

θανάτου, β) απώλειας της ιδιότητας για την οποία διορίστηκαν ως μέλη, γ) συνδρομής στο 

πρόσωπό τους λόγου που συνεπάγεται αδυναμία άσκησης των καθηκόντων τους, τα μέλη 

αντικαθίστανται για το υπόλοιπο της θητείας τους, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις 

παραγράφους 1 , 2. 

3. Εισηγητής για όλα τα θέματα είναι ο Πρόεδρος ή άλλα μέλη της Επιτροπής ή στελέχη του 

Κέντρου εξουσιοδοτημένα από τον Πρόεδρο. 

4. Στις συνεδριάσεις συμμετέχει χωρίς δικαίωμα ψήφου ο Διευθυντής του Κέντρου. 

5. Στις συνεδριάσεις μπορεί να συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου άλλα πρόσωπα, 

αρμόδια για το χειρισμό συζητούμενων θεμάτων, μετά από πρόσκληση του Προέδρου. Τα 

πρόσωπα αυτά υποχρεούνται να αποχωρήσουν μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης του 

θέματος, για το οποίο έχουν προσκληθεί, και οπωσδήποτε πριν από την έναρξη της 

διαδικασίας για τη λήψη απόφασης. 

6. Η συνεδρίαση συγκαλείται με έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, τακτικά μία φορά το 

τετράμηνο και έκτακτα, όταν το κρίνει απαραίτητο ή σε περίπτωση που το ζητήσουν με 

έγγραφό τους τρία (3) από τα μέλη. 

7. Η Επιτροπή έχει απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον τρία (3) από τα μέλη της, 

μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται υποχρεωτικά ο Πρόεδρος ή ο νόμιμος αναπληρωτής 

του. 

8. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση 

ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. 

9. Ο Πρόεδρος δεν έχει δικαίωμα ψήφου στις συνεδριάσεις στις οποίες συζητούνται 

θέματα σχετικά με τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του σε αυτών. 



 

11. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο αφού προηγουμένως επικυρωθούν από 

τα μέλη. 

Άρθρο 6 - Διευθυντής του Κέντρου 

Ο Διευθυντής του Κέντρου ασκεί τις εξής αρμοδιότητες: 

α) Παρακολουθεί, ελέγχει και συντονίζει όλες της υπηρεσίες του Κέντρου, μεριμνά για 

τη σωστή συνεργασία και λειτουργία τους και προΐσταται του προσωπικού αυτού. 

β) Διαμορφώνει και κατευθύνει την όλη εκμετάλλευση και παράλληλα εξασφαλίζει την 

υποδομή για την παροχή υπηρεσιών, την καθοδήγηση των καλλιεργητών – 

επιχειρηματιών και τη διεξαγωγή της επιστημονικής έρευνας. 

γ) Συγκεντρώνει και επεξεργάζεται θέματα που εισάγονται για συζήτηση στις 

συνεδριάσεις της Επιστημονικής Επιτροπής, στις οποίες παρίσταται. 

δ) Μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεων που αφορούν το Κέντρο. 

Άρθρο 7- Βασική Διάρθρωση – Αρμοδιότητες 

Θα πρέπει να διερευνηθεί η σκοπιμότητα σύστασης διακριτού τμήματος στο 

οργανόγραμμα της Περιφέρειας για το Κέντρο. Στις άμεσες αρμοδιότητές του Κέντρου θα 

υπάγεται η εξασφάλιση της απαραίτητης υποδομής, τόσο για την παροχή υπηρεσιών όσο 

και για την καθοδήγηση ερευνητών, υφιστάμενων και εν δυνάμει καλλιεργητών και 

επιχειρηματιών, καθώς και για τη διεξαγωγή επιστημονικής έρευνας. 

Οι λοιπές διαδικασίες που αφορούν το Κέντρο θα υποστηρίζονται από τις οικείες 

Διευθύνσεις της Περιφέρειας (ή της Αναπτυξιακής εφόσον προκριθεί αυτή η λύση). 

Ειδικότερα:  

- Στις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Διοίκησης της Περιφέρειας (ή αντίστοιχα του τμήματος 

Διοικητικού – Οικονομικού της Αναπτυξιακής) θα υπάγονται: 

[1] ο χειρισμός όλων των θεμάτων που αφορούν στο διορισμό, την πρόσληψη και 

γενικά, την υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού του Κέντρου  

[2] η τήρηση του μητρώου των υπαλλήλων, η έκδοση πιστοποιητικών, η χορήγηση 

αδειών, η έκδοση και θεώρηση βιβλιαρίων νοσηλείας και η ευθύνη για τα θέματα 

πολιτικής σχεδίασης εκτάκτου ανάγκης  

[3] η διεκπεραίωση όλων των διοικητικών θεμάτων  

[4] η τήρηση του πρωτοκόλλου και του αρχείου  



 

- Στις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Οικονομικού της Περιφέρειας (ή αντίστοιχα του 

τμήματος Διοικητικού – Οικονομικού της Αναπτυξιακής) θα υπάγονται: 

[5] η κατάρτιση, παρακολούθηση και εκτέλεση του προϋπολογισμού του Κέντρου  

[6] η κατάρτιση και υποβολή για έγκριση του προϋπολογισμού καθώς και η σύνταξη 

ισολογισμού και απολογισμού  

[7] η είσπραξη των εσόδων  

[8] η μισθοδοσία και τα κάθε είδους οικονομικά θέματα του προσωπικού  

[9] η διαχείριση των δαπανών του Κέντρου  

[10] η υλοποίηση του ετήσιου προγράμματος προμηθειών  

[11] η ασφαλής και υπεύθυνη διαχείριση κάθε αναλώσιμου και μόνιμου υλικού, 

κινητού και ακινήτου, και η τήρηση λογιστικών βιβλίων σύμφωνα με τις διατάξεις 

που κάθε φορά ισχύουν. 

- Στις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας (ή αντίστοιχα του 

τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών, Μελετών και Υποστήριξης ΟΤΑ 

[1] η συντήρηση των μηχανημάτων, εργαλείων, οχημάτων και η αποκατάσταση όλων 

των βλαβών  

[2] η συντήρηση και επισκευή κάθε είδους κτιριακών εγκαταστάσεων καθώς και η 

εκτέλεση μικρο-έργων στους χώρους του Κέντρου. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

Άρθρο 9- Πόροι 

1. Πόροι του Κέντρου προέρχονται: 

α) Από πόρους της Περιφέρειας  

β) Από τυχόν επιχορηγήσεις, ερευνητικά κονδύλια, δωρεές και κληροδοτήματα 

γ) Από την εκμετάλλευση τυχόν πατεντών 

2. Όλοι οι παραπάνω πόροι θα διατίθενται για τη σωστή και εύρυθμη λειτουργία του 

Κέντρου. 

Άρθρο 10 - Προϋπολογισμός 



 

1. Το λογιστικό έτος του Κέντρου θα συμπίπτει με αυτό της Περιφέρειας (ή αντίστοιχα της 

Αναπτυξιακής). 

2. Οι διαδικασίες σύνταξης και έγκρισης των ετήσιων προϋπολογισμών και απολογισμών 

εντάσσονται στις σχετικές διαδικασίες που προβλέπονται για την Περιφέρεια (ή την 

Αναπτυξιακή αντίστοιχα).  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄- ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

Άρθρο 11- Κλάδοι Μόνιμου Προσωπικού 

Οι επιθυμητές ειδικότητες του προσωπικού του Κέντρου ορίζονται κατά κατηγορία ως εξής: 

α) Κατηγορία Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (ΠΕ - Χημικοί ή Γεωπόνοι ή Βιολογικών 

Επιστημών) 

β) Κατηγορία Τεχνολογικής εκπαίδευσης (ΤΕ - Τεχνολογίας Τροφίμων ή Γεωπόνοι)  

Άρθρο 12- Θέσεις – Προσόντα 

1. Οι θέσεις του ελάχιστου μόνιμου προσωπικού του Κέντρου ορίζονται σε τρείς (3) και 

μπορούν να κατανεμηθούν ως εξής (ανάλογα με τη διαθεσιμότητα του Φορέα): 

- ΠΕ Χημικοί ή Γεωπόνοι ή Βιολογικών Επιστημών: Μία (1) θέση Διευθυντή Κέντρου 

- ΠΕ Χημικοί ή Γεωπόνοι ή Βιολογικών Επιστημών:  Μία (1) θέση υπαλλήλου Κέντρου 

- ΤΕ Τεχνολογίας Τροφίμων ή Γεωπόνοι: Μία (1) θέση υπαλλήλου Κέντρου 

2. Οι ανωτέρω θέσεις προτείνεται να καλυφθούν από υφιστάμενο προσωπικό του Φορέα 

Λειτουργίας ενώ εφόσον κριθεί απαραίτητο για την υποστήριξη της λειτουργία του 

Κέντρου ο Φορέας δύναται να προκηρύξει και νέες θέσεις. Σε περίπτωση που ως 

Φορέας Λειτουργίας επιλεγεί η Αναπτυξιακή (λόγω μη ύπαρξης των σχετικών 

ειδικοτήτων εντός του μόνιμου προσωπικού) οι θέσεις θα πρέπει να καλυφθούν είτε 

μέσω προκήρυξης νέων θέσεων ή εναλλακτικά να διερευνηθεί η δυνατότητα 

απόσπασης προσωπικού από την Περιφέρεια. 

3. Σε περίπτωση προκήρυξης θέσεων προσόντα επιλογής στον εισαγωγικό βαθμό των 

κλάδων της προηγούμενης παραγράφου είναι τα κατά περίπτωση οριζόμενα. Σε 

κλάδους όπου περιλαμβάνονται περισσότερες από μία ειδικότητες, η ειδικότητα 

καθορίζεται με την προκήρυξη πλήρωσης των αντίστοιχων κενών θέσεων. 



 

4. Ειδικά για τον Διευθυντή του Κέντρου είναι επιθυμητή η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου ή 

διδακτορικού σε συναφές με τις δραστηριότητες του Κέντρου αντικείμενο (εφόσον η 

θέση πληρωθεί από υφιστάμενο προσωπικό ενώ σε περίπτωση προκήρυξης της θέσης η 

ύπαρξη συναφούς μεταπτυχιακού και διδακτορικού θα πρέπει να αποτελέσουν 

απαραίτητες προϋποθέσεις. 

5. Επιπλέον του παραπάνω προσωπικού, ο Φορέας Λειτουργίας δύναται να αποφασίσει την 

πρόσληψη, κατά περίπτωση, έκτακτου προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου για 

τις ανάγκες του Κέντρου. Για την ανάληψη και την επιτυχή υλοποίηση, ανταγωνιστικών ή 

μη ερευνητικών, εκπαιδευτικών και αναπτυξιακών έργων και προγραμμάτων, την 

παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών και εκπόνηση μελετών που χρηματοδοτούνται από 

πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Διεθνών Οργανισμών, νομικών προσώπων δημοσίου ή 

ιδιωτικού δικαίου, φυσικών προσώπων και από ιδίους πόρους, ο Φορέας Λειτουργίας 

μπορεί να συγκροτεί ομάδες έργου, στις οποίες συμμετέχουν, εκτός από το προσωπικό 

του Κέντρου, είτε λοιπά μέλη του προσωπικού του Φορέα Λειτουργίας καθώς και ειδικοί 

επιστήμονες, με συμβάσεις μίσθωσης έργου, κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη γενική ή 

ειδική διάταξη. Για την κατάρτιση των συμβάσεων αυτών, που αφορούν αποκλειστικά 

στο κατά περίπτωση οικείο έργο, πρόγραμμα, μελέτη ή παροχή υπηρεσίας του Κέντρου 

σε τρίτους, προηγείται δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που 

δημοσιεύεται στο διαδίκτυο και στην επίσημη ιστοσελίδα του Φορέα Λειτουργίας. 
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