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Σκυλιά κατασπάραξαν και διαµέλισαν 76χρονη

«Χρυσές» επιδοτήσεις σε όσους επιθυµούν να ασχοληθούν µε την
εκµετάλλευση των αρωµατικών και φαρµακευτικών φυτών υπόσχονται
το πρόγραµµα εµπορίας και µεταποίησης που ήδη «τρέχει» και ο νέος
επενδυτικός νόµος.
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Η καλλιέργεια βοτάνων σε µια έκταση 10 στρεµµάτων µπορεί να αποδώσει
ετήσιο εισόδηµα της τάξης των 8.000 ευρώ, ενώ µια καθετοποιηµένη µονάδα
παραγωγής αιθέριων ελαίων εισφέρει σε βάθος τριετίας έως και 100.000
ευρώ.
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Οι καλλιέργειες των αρωµατικών φυτών δεν έχουν ιδιαίτερες απαιτήσεις,
προσαρµόζονται πολύ καλά στο µεσογειακό κλίµα, µπορούν να αξιοποιήσουν
φτωχά και υποβαθµισµένα εδάφη. Οι εδαφολογικές και κλιµατικές συνθήκες της
χώρας µας ευνοούν ιδιαίτερα την ανάπτυξη των φυτών αυτών, που δίνουν
προϊόντα εξαιρετικής ποιότητας

Οι δυνατότητες ανάπτυξης του κλάδου των αρωµατικών φαρµακευτικών
φυτών στην Ελλάδα, τόσο στον πρωτογενή τοµέα όσο και στον τοµέα της
µεταποίησης, είναι µεγάλες, µε την προϋπόθεση βέβαια του σωστού
σχεδιασµού και της σφαιρικής αντιµετώπισης του θέµατος. Η ανάγκη για
αναδιάρθρωση των καλλιεργειών και ο εκσυγχρονισµός της αγροτικής
παραγωγής συναντούν στην περίπτωση των αρωµατικών φαρµακευτικών
φυτών την καλύτερη εκπροσώπησή τους. Τελευταία υπάρχει αυξηµένο
ενδιαφέρον για την καλλιέργεια και τη µεταποίηση των αρωµατικών

Κέρδος 2.500 ευρώ ανά
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Αυτό που καθιστά ακόµα πιο ελκυστικές τις καλλιέργειες αυτές είναι η πολύ
µεγάλη ζήτηση στο εξωτερικό για ελληνικά αρωµατικά φυτά και αυτό γίνεται
αντιληπτό από τις πολύ υψηλότερες τιµές που προσφέρουν σε σχέση µε τις
ελληνικές µεταποιητικές µονάδες. Στις περισσότερες των περιπτώσεων οι
προσφορές που δέχονται οι ελληνικές οµάδες παραγωγών είναι διπλάσιες
και τριπλάσιες από τις τιµές που προσφέρουν οι εγχώριες εταιρείες.
Πρόκειται για καλλιέργειες που δεν έχουν ιδιαίτερες απαιτήσεις,
προσαρµόζονται πολύ καλά στο µεσογειακό κλίµα, µπορούν να αξιοποιήσουν
φτωχά και υποβαθµισµένα εδάφη και αποφέρουν ικανοποιητικό εισόδηµα
στους παραγωγούς. Θα πρέπει εξάλλου να σηµειωθεί ότι οι εδαφολογικές και
κλιµατικές συνθήκες της χώρας µας ευνοούν ιδιαίτερα την ανάπτυξη
αρωµατικών φυτών, που δίνουν προϊόντα εξαιρετικής ποιότητας.
Στη χώρα µας ευδοκιµούν περισσότερα από 112 είδη, εκ των οποίων 68
χαρακτηρίζονται και ως µελισσοτροφικά. Τα κυριότερα καλλιεργούµενα είδη
είναι: το δίκταµο, ο κρόκος, η µέντα, η ρίγανη, το τσάι του βουνού, ο
µαραθόσπορος και ο γλυκάνισος. Ο κρόκος καταλαµβάνει την πρώτη θέση
σε καλλιεργούµενη έκταση, παρουσιάζοντας µια σταθερότητα ως προς την
έκταση και την παραγωγή, σύµφωνα µε στοιχεία των τελευταίων ετών, ενώ
και η ρίγανη παρουσιάζει αλµατώδη αύξηση των αντίστοιχων στοιχείων.
Τα κυριότερα εµπορικά αρωµατικά και φαρµακευτικά φυτά στην Ελλάδα είναι:
το τσάι του βουνού, το φασκόµηλο, η ρίγανη, το γλυκάνισο, ο βασιλικός, το
µάραθο (µαραθόσπορος), το χαµοµήλι, η δάφνη, η µέντα, ο δυόσµος, το
κόλιανδρο, το κύµινο, η λεβάντα, το µελισσόχορτο και τέλος τα τυπικά
προϊόντα κάποιων περιοχών της Ελλάδας όπως η µαστίχα της Χίου, ο
κρόκος της Κοζάνης και το δίκταµο της Κρήτης.
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Επιδότηση έως 65%
Εκσυγχρονισµός µονάδων Μεταποίησης
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Στις 30 ∆εκεµβρίου 2013 ξεκίνησε και επίσηµα µέσω του µέτρου 123α
«Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων» του Προγράµµατος Αγροτικής
Ανάπτυξης 2007-2013 η δυνατότητα υποβολής επενδυτικών προτάσεων
ελάχιστου προϋπολογισµού 100 εκατ. ευρώ για ίδρυση, εκσυγχρονισµό,
επέκταση, µετεγκατάσταση µονάδων τυποποίησης και επεξεργασίας
αρωµατικών, φαρµακευτικών φυτών και κρόκου Κοζάνης. Απαραίτητη
προϋπόθεση η ύπαρξη αναγνωρισµένης οµάδας παραγωγών για τη
δυνατότητα επιχορήγησης της συγκεκριµένης δραστηριότητας.
Τα ποσοστά επιχορήγησης διαφέρουν και ξεκινούν από 25% για τις µεγάλες
επιχειρήσεις και µπορούν να φτάσουν και το 50% ανάλογα το ύψος της
επένδυσης και ανάλογα την περιφέρεια στην οποία πραγµατοποιείται η
επένδυση.
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Ταυτόχρονα παραµένει ενεργός ο νέος επενδυτικός νόµος 4146/13, που
αποτελεί τροποποίηση του 3908/11, ο οποίος επιχορηγεί τη µεταποίηση των
αρωµατικών φυτών, και αυτός συµπληρωµατικά προς το µετρό 123α και
αυτός µε ελάχιστο επένδυσης τα 100.000 ευρώ. Και σε αυτή την περίπτωση
τα ποσοστά επιχορήγησης µπορούν να φτάσουν σε κάποιες γεωγραφικές
περιοχές και το 50%.
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Ακρως ελκυστικές είναι οι τιµές των αιθέριων ελαίων στο «χρηµατιστήριο»
των αποδόσεων. Οι οικονοµικές αποδόσεις των αιθέριων ελαίων ανά
στρέµµα σε ευρώ έχουν µεγάλο εύρος τιµών εξαιτίας των αυξοµειώσεων των
ποσοστών των διαφόρων συστατικών στο παραλαµβανόµενο αιθέριο έλαιο,
που εξαρτώνται βασικά από το πολλαπλασιαστικό υλικό το οποίο έχει
επιλεγεί προς καλλιέργεια.
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Ο στόχος της καθετοποιηµένης µονάδας παραγωγής φαρµακευτικών και
αρωµατικών φυτών έγκειται στο να προσδώσει υπεραξία στο συγκοµισµένο
φυτικό υλικό.
Να µην το πουλήσει, δηλαδή, ο παραγωγός π.χ. 0.90-1,10 ευρώ το κιλό ως
µπάλα ή χορτόµαζα στον χονδρέµπορο, αλλά να το επεξεργαστεί µε τον
κατάλληλο µηχανολογικό εξοπλισµό, ώστε να του προσδώσει υπεραξία.
Για να παράγει αιθέριο έλαιο µία τέτοια µονάδα, αρχικά χρειάζεται το
εξειδικευµένο πολλαπλασιαστικό υλικό το οποίο θα προσφέρει φυτικό υλικό
κατάλληλης ποιότητας για την παραλαβή ενός αιθέριου ελαίου, αποδεκτής
σύνθεσης από τις διεθνείς αγορές, που να διαθέτει δηλαδή ορισµένα
συστατικά, σε τέτοιες συγκεντρώσεις, ώστε να µπορεί να πωληθεί στην
υψηλότερη δυνατόν τιµή.

Εισάγετε εδώ το mail σας

Αν είστε ήδη εγγεγραµµένοι κάντε κλικ εδώ

Εσοδα 100.000 ευρώ σε ορίζοντα τριετίας
Οι δυνατότητες ανάπτυξης του κλάδου των αρωµατικών φαρµακευτικών
φυτών στην Ελλάδα, τόσο στον πρωτογενή όσο και στον τοµέα µεταποίησης,
είναι µεγάλες, ενώ υπάρχει ένα βασικό πλεονέκτηµα των φαρµακευτικών και
αρωµατικών φυτών σε σχέση µε τα περισσότερα άλλα γεωργικά προϊόντα και
ιδιαίτερα τα φρούτα και τα λαχανικά.
Ολα τα οπωροκηπευτικά θα πρέπει να διατίθενται µέσα σε µικρό χρονικό
περιθώριο -έως ότου είναι ακόµη αποδεκτά από το καταναλωτικό κοινό-,
απευθυνόµενα µάλιστα µόνο σε µία αγορά. Εδώ έγκειται και η µεγάλη
διαφορά σε σχέση µε τα βότανα, τα οποία διατίθενται σε τρεις διαφορετικές
αγορές. Πράγµα το οποίο επωφελείται µια καθετοποιηµένη µονάδα
παραγωγής επεξεργασίας και µεταποίησης φαρµακευτικών φυτών.
Μια καθετοποιηµένη µονάδα παραγωγής, επεξεργασίας και µεταποίησης
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φαρµακευτικών φυτών έχει τη δυνατότητα να διαθέτει σε τρεις διαφορετικές
αγορές τα προϊόντα της.
Η πρώτη αγορά είναι αυτή των νωπών -φρέσκων- αρωµατικών φυτών όπως
π.χ. ο βασιλικός, η µέντα, ο δυόσµος, το δενδρολίβανο κ.ά., τα οποία
βρίσκουµε στις λαϊκές (χύδην, σε µατσάκια, σε γλαστράκια κ.λπ.), στα
σούπερ µάρκετ, στις κουζίνες των εστιατορίων, των ξενοδοχείων, των
σπιτιών µας κ.λπ. Η δεύτερη και κύρια αγορά είναι αυτή των ξηρών φυτικών
υλικών των αρωµατικών φυτών, που αποτελεί τη µεγαλύτερη, είτε σε όγκο
παραγωγής και διάθεσης, είτε σε τζίρο. Η τρίτη είναι αυτή που συνήθως
αφήνει και τα µεγάλα κέρδη -υπό ορισµένες όµως και απαιτητικές συνθήκες-,
αυτή των αιθερίων ελαίων, η οποία βέβαια απαιτεί και σηµαντικές επενδύσεις
και τεχνογνωσία.
Η προοπτική, άλλωστε, σε ορίζοντα τριετίας ετήσιων εσόδων της τάξης των
100.000 ευρώ κάθε άλλο παρά ευκαταφρόνητη είναι. Χρειάζεται όµως
σχεδιασµός, απόκτηση τεχνογνωσίας, προσωπική ενασχόληση σε όλα τα
στάδια -καλλιέργεια, επεξεργασία, µεταποίηση, απόσταξη, διακίνηση,
εµπορία- πέρα από τα αναγκαία κεφάλαια.
Τα πλεονεκτήµατα
Σύµφωνα µε τους ειδικούς όµως, χρειάζεται σχεδιασµός, απόκτηση
τεχνογνωσίας, προσωπική ενασχόληση σε όλα τα στάδια -καλλιέργεια,
επεξεργασία, µεταποίηση, απόσταξη, διακίνηση, εµπορία- πέρα από τα
αναγκαία κεφάλαια. Σε αντίθεση µε έναν απλό αγρότη, σε µια σωστή
καθετοποιηµένη µονάδα παραγωγής φαρµακευτικών και αρωµατικών φυτών
δεν υπάρχει περίπτωση να µείνει αδιάθετο ή να αλλοιωθεί κάποιο προϊόν
της, καθώς σε κάθε περίπτωση µετακυλίεται το αδιάθετο υλικό στην επόµενη
αγορά - εάν π.χ. δεν διατεθούν ποσότητες νωπών -φρέσκων- αρωµατικών
φυτών αυτές οι ποσότητες δεν χάνονται, γιατί εύκολα θα περάσουν από το
ξηραντήριο και τον άλλο µηχανολογικό εξοπλισµό της µονάδας και στη
συνέχεια θα διατεθούν σαν ξηρό φυτικό υλικό.
Εάν πάλι δεν είναι δυνατό να πωληθούν όλες οι ποσότητες των ξηραµένων
φυτικών υλικών, µπορούν εύκολα να αποσταχθούν στην αποστακτική
µονάδα και να διατεθούν ως αιθέριο έλαιο.
Μια καθετοποιηµένη µονάδα παραγωγής αιθέριων ελαίων απαιτεί έκταση
τουλάχιστον 90 στρεµµάτων, µε το κόστος της επένδυσης να ξεκινά από
περίπου 210.000 ευρώ.
Οσον αφορά, πάντως, τα απαιτούµενα κεφάλαια, υπάρχει η δυνατότητα
επιδοτήσεων από τα χρηµατοδοτικά προγράµµατα που τρέχουν. Ο
παραγωγός που εγκαθιστά µία καθετοποιηµένη µονάδα παραγωγής
αρωµατικών φυτών και αιθέριων ελαίων γίνεται συγχρόνως και
επιχειρηµατίας, γιατί σπάνια πλέον δίνει το πρωτογενές προϊόν του στον
χονδρέµπορο σε εξευτελιστικές τιµές, καθώς προτιµά να το διαθέσει ο ίδιος.
Οι δαπάνες που ενισχύονται
∆απάνες για τις οποίες παρέχεται ενίσχυση (επιλέξιµες δαπάνες):
Τη διαµόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.
Την κατασκευή ή τη βελτίωση ακινήτων.
Την προµήθεια και εγκατάσταση νέου µηχανολογικού εξοπλισµού,
συµπεριλαµβανοµένου και του λογισµικού πληροφορικής και του
εξοπλισµού των εργαστηρίων στον βαθµό που εξυπηρετεί τη
λειτουργία της µονάδας, περιλαµβανοµένης της χρηµατοδοτικής
µίσθωσης, όπως προβλέπεται στις εθνικές διατάξεις.
Τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτων όχι ως µεµονωµένη
δράση αλλά ως τµήµα της συνολικής παραγωγικής επένδυσης.
Την αγορά οχηµάτων για τη µεταφορά των ζωικών υποπροϊόντων και
πτωµάτων µε προδιαγραφές σύµφωνες µε την κείµενη νοµοθεσία
(Καν. 1069/09 & Καν. 142/11), στο πλαίσιο της δράσης που αφορά
ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισµό µονάδων αδρανοποίησης
υποπροϊόντων σφαγής.
Τα γενικά έξοδα µέχρι 5% του συνόλου του προϋπολογισµού, όπως
αµοιβές µηχανικών, συµβούλων και άδειες πέραν των παραπάνω
δαπανών.
Τα απρόβλεπτα ενισχύονται µέχρι 5% του συνόλου του
προϋπολογισµού της αίτησης ενίσχυσης εφόσον αφορούν επιλέξιµες
δαπάνες.
∆απάνες για µελέτες σκοπιµότητας, δαπάνες για τη δηµιουργία
αναγνωρίσιµου σήµατος (ετικέτας) του προϊόντος, απόκτηση
διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας, έρευνα αγοράς για τη διαµόρφωση της
εικόνας του προϊόντος (συσκευασία, σήµανση).
Την απόκτηση πιστοποιητικών από αρµόδιους οργανισµούς (όπως
ISO, HACCP κλπ.).
Την αγορά fax, τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, δικτύων
ενδοεπικοινωνίας και ηλεκτρονικών υπολογιστών,
συµπεριλαµβανοµένου του απαραίτητου για τη λειτουργία της
επένδυσης λογισµικού, φωτοτυπικών και συστηµάτων ασφαλείας των
εγκαταστάσεων.
Την κατασκευή της κατοικίας φύλαξης των εγκαταστάσεων µέχρι του
ποσού των 50.000€.
Τα έξοδα για την κατασκευή γεώτρησης προκειµένου να
εξυπηρετηθούν οι ανάγκες της µονάδας.
Πού θα απευθυνθώ
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PK Consulting Group, Μοναστηρίου 9, Θεσσαλονίκη, τηλ.: 2310-512409,
www.pkcgroup.gr
ΚΩΣΤΑΣ ΝΑΝΟΣ
Εκτύπωση

Email

Μου αρέσει!

2

Tweet

Επικοινωνία

∆ιαφηµίσεις Google

Inox Αποστακτήρια 18/10 Με Εφ'όρου Ζωής Εγγύηση Εργοστασίου
www.tkinox.gr

Επιδοτήσεις Νέων αγροτών Νέος αγρότης και Αρωµατικά φυτά
agrotikes-eykairies.gr/

Φτιάξε δωρεάν κατάστηµα Το ευκολότερο κατάστηµα της Ελλάδας
www.simplesite.gr

100% Αιθερια Ελαια. Αν βαρεθήκατε να τα πληρώνετε χρυσά
www.sensities.com

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδηµοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, µερική ή περιληπτική ή κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχοµένου του παρόντος web site µε οποιονδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό, µηχανικό, φωτοτυπικό,
ηχογράφησης ή άλλο, χωρίς προηγούµενη γραπτή άδεια του εκδότη. Νόµος 2121/1993 και κανόνες ∆ιεθνούς ∆ικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα. Copyright © 2011 ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΕΘΝΟΣ Α.Ε.

Μόδα, Οµορφιά, Υπέροχο Κορµί.

Ειδησεογραφία: Οικονοµία & Αγορές.

Ποδόσφαιρο: Ελλάδα & ∆ιεθνή.

Ειδήσεις για την Ελλάδα και τον κόσµο.

Κουζίνα, Elle Deco.

Ελληνικές & Ξένες επιχειρήσεις.

Μπάσκετ, Βόλεϊ και άλλα σπορ.

Ενηµέρωση & Ψυχαγωγία.

∆ιαγωνισµοί.

Μετοχές, Χρηµατιστήριο, Απόψεις.

DailyBet & Παρασκήνια.

Lifestyle, µόδα, οµορφιά, αστρολογία.
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