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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

 

Ο σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας είναι η μελέτη της πιλοτικής παραγωγής με 

διάφορες ποιότητες ελαιόλαδου. Αυτό επιτυγχάνεται με τη δημιουργία σαπουνιών με 

καλής ποιότητας ελαιόλαδο(εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο) και σαπουνιών με κακής 

ποιότητας ελαιόλαδο(απλό ελαιόλαδο) και τη χρησιμοποίηση τους σε διαφορετικές 

χρονικές περιόδους έτσι ώστε να φανεί η διαφορά μεταξύ των δύο ειδών σαπουνιού 

που μελετήσαμε. Επίσης θα μελετήσουμε και την πιλοτική παραγωγή 3 τύπων 

σαπουνιών δηλαδή στερεά σαπούνια με ψυχρή μέθοδο, στερεά σαπούνια με θερμή 

μέθοδο και υγρό σαπούνι.  
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Ιστορική αναδρομή του σαπουνιού 

 

Το σαπούνι είναι ο πιο παραδοσιακός και αποτελεσματικός τρόπος προσωπικής 

υγιεινής. Το πρώτο όμως μέσο καθαρισμού που χρησιμοποίησε ο άνθρωπος ήταν το 

νερό. Τα άλλα  μέσα καθαρισμού εμφανίστηκαν με την πάροδο του χρόνου παράλληλα 

με την ανθρώπινη εξέλιξη. 

Αν και η πραγματική καταγωγή του σαπουνιού δεν έχει ακόμη αποδειχθεί, υπάρχουν 

διάφοροι μύθοι, ωστόσο γνωρίζουμε ότι κάτι παρόμοιο με το σαπούνι υπήρχε από το 

2.300 π.Χ. (κατά άλλους από το 2800 π.Χ.) στους αρχαίους πολιτισμούς της 

Μεσοποταμίας. Όμως η ανακάλυψη του σαπουνιού και η χρήση του ως καθαριστικού 

δεν έγιναν ταυτόχρονα. Θα πρέπει επίσης να αναφέρουμε ότι αρχαίοι πολιτισμοί 

χρησιμοποιούσαν το σαπούνι αρχικά σαν ένα είδος φαρμάκου για τις πληγές και 

σαν ένα καλλυντικό για τα μαλλιά. 

Το πρώτο γνωστό σαπούνι ήταν ένα μίγμα βρασμένου λίπους και στάχτης και το 

χρησιμοποιούσαν στην Αρχαία Βαβυλώνα για να δημιουργούν χτενίσματα στα μαλλιά 

(περίπου το 2800 π.Χ.) 

Γύρω στο 1500 π.Χ., οι Αιγύπτιοι ανέμειξαν ζωικά και φυτικά έλαια με αλκαλικά 

άλατα για να θεραπεύουν δερματικές παθήσεις και να πλένονται. Ακόμη όμως και στα 

περίφημα λουτρά της βασίλισσας Κλεοπάτρας της Αιγύπτου το σαπούνι απουσίαζε και 

τον ρόλο του καθαριστικού είχε μια λευκή άμμος, σαν αλισίβα, με την προσθήκη 

αιθέριων ελαίων. 

Το ίδιο συνέβαινε και στα ρωμαϊκά λουτρά όπου δεν χρησιμοποιούσαν το σαπούνι. Οι 

Ρωμαίοι αργότερα ανακάλυψαν τις φαρμακευτικές του ιδιότητες αλλά η χρήση του δεν 

ήταν ιδιαίτερα διαδεδομένη. 

Το σαπούνι εμφανίστηκε στην Ευρώπη πιθανότατα με την πτώση της 

Κωνσταντινουπόλεως από τους Τούρκους οι οποίοι το είχαν μάθει από τις Αραβικές 

φυλές της Αραβικής Ερήμου τις οποίες επίσης είχαν υποτάξει. 

Ακόμα, άλλες μεμονωμένες φυλές όπως οι Vikings και οι Κέλτες φέρονται να το 

χρησιμοποιούσαν. Γενικά πάντως από τον 13ο αιώνα και μετά αρχίζουν να υπάρχουν 

τεκμηριωμένα στοιχεία για την ιστορία του σαπουνιού. 

Μέχρι τον 17ο αιώνα, η δημιουργία σαπουνιού είχε γίνει στην Ευρώπη καταξιωμένη 

τέχνη. Οι κύριοι παραγωγοί ήταν η Ιταλία, η Ισπανία και η Γαλλία, χώρες που επίσης 

παρήγαν τις πρώτες ύλες για τα σαπούνια όπως το ελαιόλαδο. Την εποχή εκείνη, τα 

σαπούνια παράγονταν αναμιγνύοντας φυτικά και ζωικά λίπη, φυτά και αρώματα. 
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Ως τον 19ο αιώνα, οι μοντέρνες τεχνικές παραγωγής σαπουνιών είχαν αναπτυχθεί και 

τα σαπούνια μπορούσαν να παραχθούν σε μεγάλα νούμερα, καταλήγοντας στην 

παραγωγή σαπουνιού όπως την ξέρουμε σήμερα. 

Η χρήση του σαπουνιού όπως είδαμε δεν περιλαμβανόταν στις συνήθειες των αρχαίων 

Ελλήνων. Όπως  μάλιστα  μαθαίνουμε από τον  αρχαίο  Έλληνα βιολόγο Αθήναιο, οι 

Έλληνες χρησιμοποιούσαν το νερό για την καθαριότητά τους και μετά το λουτρό, στην 

καθημερινή ζωή τους, ακολουθούσε η τριβή του σώματος με ελαιώδεις αρωματικές 

ουσίες. Όπως δε αναφέρει ο Θουκυδίδης, στο νερό του λουτρού από την πηγή 

Καλλιρρόη πρόσθεταν ελαιόλαδο, αμυγδαλέλαιο και καρυδέλαιο. 

Παρ’ όλα αυτά σύμφωνα με έναν ελληνικό μύθο, το σαπούνι έλκει την καταγωγή του 

από την αρχαία Ελλάδα και συγκεκριμένα από το νησί της Λέσβου όπου γινόντουσαν 

θυσίες ζώων προς τιμήν της θεάς Άρτεμης. Τα νερά, από τις νεροποντές στην περιοχή 

του ναού, πολλές φορές παρέσερναν τα ζωικά υπολείμματα και τα καμένα λίπη, και τα 

κατέβαζαν, μαζί με τις στάχτες από τα ξύλα της πυράς σχηματίζοντας ένα κίτρινο ρυάκι 

που κατέληγε στο ποτάμι.. Οι ντόπιες γυναίκες, που συνήθιζαν να πλένουν τα ρούχα 

του νοικοκυριού τους εκεί, παρατηρούσαν ότι πλένοντας τα ρούχα τους, όταν το νερό 

ήταν κίτρινο, αυτά γινόντουσαν καθαρότερα. 

Ο ίδιος μύθος αναφέρει ότι η ποιήτρια Σαπφώ έγραψε για εκείνες τις φορές που 

παρατηρήθηκε η δράση του κιτρινωπού υγρού και έτσι οι ντόπιοι, τιμώντας την 

ποιήτρια τους, δημιούργησαν το όρο "Σαπωνοποίηση" (χημικός όρος που περιγράφει 

τη δημιουργία του σαπουνιού) σαν παράφραση από το όνομά της. 

 

Υπάρχει όμως και η ιταλική εκδοχή του μύθου, σύμφωνα με την οποία τα παραπάνω 

λάμβαναν χώρα στον ποταμό Τίβερη, στους πρόποδες του όρους Σάπο, όπου έπλεναν 

τα ρούχα τους οι αρχαίες Ρωμαίες. Το σαπούνι (σάπων) πήρε το όνομά του από το 

βουνό. 

Κατά τη διάρκεια της βασιλείας του Λουδοβίκου του 14ου στη Γαλλία, το πλύσιμο με 

σαπούνι συνδέθηκε με ένα παράδοξο περιστατικό. Λέγετε ότι βασιλιάς Λουδοβίκος 

καρατόμησε 3 σαπωνοποιούς γιατί είχαν φτιάξει μια πλάκα από σαπούνι που ερέθισε 

το ευαίσθητο βασιλικό δέρμα του! Μπροστά στην απόγνωση οι εναπομείναντες 4 

σαπωνοποιοί ενώθηκαν και εφηύραν μια μέθοδο για να παρασκευάσουν σαπούνι 

απαλότερο και απαλλαγμένο από βλαβερά στοιχεία. Σύμφωνα με αυτή την μέθοδο 

χρειαζόταν περίπου ένας μήνα για την παραγωγή μιας μόνο πλάκας σαπουνιού! 

Από τότε έχουν περάσει πολλά χρόνια και έχει αλλάξει πολύ ο τρόπος που 

παρασκευάζεται βιομηχανοποιημένο σήμερα. Οι σημερινοί νόμοι επιβάλουν να 

αναγράφονται τα συστατικά του κάθε τύπου σαπουνιού στην λατινική τους ονομασία 

η οποία δυστυχώς δεν είναι κατανοητή στους περισσότερους από εμάς. 

Δεν θα σας κουράσω με δύσκολα ονόματα και χημική επιστημονική ονομασία. Το μόνο 

που θα ήθελα να παρατηρήσω είναι ότι τα περισσότερα σαπούνια που κυκλοφορούν 

στην αγορά έχουν σαν βασικό συστατικό το Sodium Lauryth (Laureth) Sulfate η 
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το Sodium Tallowate(σαπωνοποιημένο ζωικό λίπος) είτε πρόκειται για καλλυντικό 

σαπούνι είτε για καθαριστικό γενικής χρήσης. 

Η νέα τάση στην Αμερική και στην Ευρώπη είναι η επαναφορά του χειροποίητου 

σαπουνιού τουλάχιστον για την χρήση του από την οικογένεια. 

Στην Ελλάδα καθώς και σε μερικές ακόμα χώρες της Μεσογείου είμαστε λίγο πιο 

τυχεροί γιατί είναι αρκετά εύκολο να βρούμε σαπούνια φτιαγμένα με ελαιόλαδο έστω 

και αν η επεξεργασία δεν είναι πλέον η παραδοσιακή, έστω και αν αναγκαστικά λόγω 

της ζήτησης και της κατανάλωσης γίνεται προσθήκη διαφόρων χημικών συστατικών… 

Όπως είναι γνωστό, οι Έλληνες ταυτίστηκαν με την ελιά και το ελαιόλαδο εδώ και 

αιώνες - η Ελληνική μυθολογία αναφέρει πως η ελιά υπήρξε το δώρο της θεάς Αθηνάς  

στον Ποσειδώνα όταν κέρδισε στον μεταξύ τους διαγωνισμό για το ποιος θα έδινε το 

όνομα του στην πόλη. Γνώριζαν την ιαματική του ιδιότητα και αργότερα ανακάλυψαν 

την πολύτιμη χρήση του σαν καλλυντικό - σήμερα χρησιμοποιείται σε πάρα πολλά 

προϊόντα ομορφιάς. Άλλωστε, το ευλογημένο δέντρο της ελιάς προσφέρει προς 

αξιοποίηση το σύνολο του, αφού τίποτα απολύτως δεν χάνεται: Ο καρπός, το ξύλο, τα 

φύλλα του ελαιόδεντρου ακόμα και τα απόβλητα επεξεργασίας του ελαιόκαρπου 

αξιοποιούνται σε πολλές και διαφορετικές χρήσεις. Μία από αυτές είναι και η 

παραγωγή σαπουνιού. 

Η ανακάλυψη του σαπουνιού και η χρήση του ως καθαριστικού δεν έγιναν ταυτόχρονα. 

Οι αρχαίοι πολιτισμοί χρησιμοποιούσαν το σαπούνι σαν ένα είδος φαρμάκου για τις 

πληγές και σαν καλλυντικό των μαλλιών. 

Σε πήλινες πινακίδες των Σουμέριων του 2.500  π.χ , βρίσκονται οι πρώτες μαρτυρίες 

για το σαπούνι. Σύμφωνα με αυτές τα μάλλινα ρούχα πλένονταν με ένα είδος 

σαπουνιού από στάχτη – νερό και λάδι από το φυτό κασία. 

Salpo, είναι το όνομα που του σαπουνιού για τους Κέλτες. Ήταν ένα μίγμα από ζωικά 

λίπη και στάχτες φυτών 

Στην Ευρώπη, η περιοχή της Μασσαλίας είναι αυτή που περνά πρώτη στην παραγωγή 

σαπουνιού από ζωικά λίπη και ελαιόλαδο. Διατηρεί αυτή την θέση από τον 9ο μέχρι 

και το 19ο αιώνα. 

Στη συνέχεια η Γένοβα και η Βενετία παίρνουν στα χέρια τους το εμπόριο του 

σαπουνιού. 

Στην Γερμανία η παραγωγή σαπουνιού είναι σχεδόν άγνωστη ως το 15ο αιώνα. 

Στα τέλη του 12ου αιώνα οι πρώτοι σαπωνοποιοί εμφανίζονται στη Βρετανία.. 

Στην Ελλάδα η  σαπωνοποιία  είναι άμεσα συνδεδεμένη με την παραγωγή ελαιόλαδου. 

Η ανοδική της πορεία ξεκινά το 17ο αιώνα  και συνεχίζεται κατά τον 18ο αιώνα. Οι 

περιοχές που έχουν την μεγαλύτερη παραγωγή λαδιού είναι και αυτές που φιλοξενούν 
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τις πρώτες μονάδες κατασκευής σαπουνιού. Πελοπόννησος, Κρήτη, Μυτιλήνη και 

Αττική. Οι περισσότερες από αυτές τις βιομηχανίες  ανήκαν αρχικά σε Τούρκους – 

Γάλλους και Βρετανούς. 

Τα νοικοκυριά στην Ελλάδα έφτιαχναν μόνα τους σαπούνι που χρησιμοποιούσαν. Ο 

πολτός του λαδιού και  των άλλων συστατικών χυνόταν σε ξύλινα πατώματα ή έμπαινε 

σε ξύλινα καλούπια. Στέγνωνε και στη συνέχεια κοβόταν σε κομμάτια. 

 

Πλεονεκτήματα του εξαιρετικού παρθένου ελαιόλαδου στο σαπούνι 

 

Οι άνθρωποι με ευαισθησίες του δέρματος χρησιμοποιούν σαπούνι με εξαιρετικό 

παρθένο ελαιόλαδο επειδή είναι πολύ ήπια η επούλωση και με πλήρη ισχύ. Μπορούν 

να το χρησιμοποιούν με ασφάλεια για να καθαρίσουν το δέρμα των βρεφών χωρίς 

κίνδυνο εξανθημάτων. Τα Σαπούνια μπορούν να περιέχουν και άλλα έλαια, όπως έλαιο 

καρύδας, εκτός από έξτρα παρθένο ελαιόλαδο. Σαπούνια με έξτρα παρθένο  ελαιόλαδο 

μπορούν να παραχθούν με ή χωρίς αλισίβα. Η χρήση αλισίβας πρέπει να γίνεται με 

προσοχή από κάποιον με εμπειρία σαπωνοποιία, αλλά χρησιμοποιείται και σε πολλά 

φυσικά προϊόντα διαβίωσης. Ο συνδυασμός αλισίβας, νερού και ελαιόλαδου προκαλεί 

μια χημική αλλαγή που ονομάζεται σαπωνοποίηση. Η αλλαγή αυτή δημιουργεί το 

σαπούνι. 

 

Αποσκληρυντής δέρματος 

Το ελαιόλαδο είναι ένα φυσικό μαλακτικό, έτσι σαπούνι από ελαιόλαδο συνιστάται για 

ξηρό δέρμα. Μπορεί επίσης να βοηθήσει τα άτομα με έκζεμα ή ψωρίαση. Το ελαιόλαδο 

περιέχει επίσης λινολενικό, α-λινολενικό, και ελαϊκό οξύ, οι οποίες ενθαρρύνουν την 

παραγωγή προσταγλανδινών στο σώμα σας. Οι προσταγλανδίνες είναι ευεργετικές για 

το δέρμα. 

 

Αντιοξειδωτικά οφέλη 

Τα αντιοξειδωτικά που βρίσκονται στο έξτρα παρθένο ελαιόλαδο παρέχουν ένα 

προστατευτικό φράγμα για το δέρμα. Το ελαιόλαδο περιέχει πολυφαινόλες, οι οποίες 

βοηθούν τον οργανισμό μας να αποτρέψει βλάβες του δέρματος που προκαλείται από 

την υπερβολική έκθεση στον ήλιο. Επειδή το ελαιόλαδο είναι φανταστικό μαλακτικό 

μαλακώνει και απαλύνει το δέρμα μας και είναι ιδανικό για ξηρό και ευαίσθητο δέρμα. 

Το σαπούνι από ελαιόλαδο περιέχει βιταμίνες που τρέφουν το δέρμα. Η βιταμίνη Ε 

βοηθά το σώμα μας να παράγει κολλαγόνο και βιταμίνη Κ που μπορεί να βοηθήσει στη 

μείωση της εμφάνισης των κύκλων κάτω από τα μάτια και ευρυαγγειών. 
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Οφέλη στην εξαφάνιση των μαύρων στιγμάτων 

Επειδή το ελαιόλαδο έχει χαμηλότερο ρυθμό οξείδωσης από τα φυσικά έλαια του 

δέρματος, δεν θα φράξουν τους πόρους, όταν εφαρμόζονται στο δέρμα. Αυτό θα 

συμβάλει στην ισορροπία του δέρματος. Οι ιδιότητες στην εξαφάνιση των μαύρων 

στιγμάτων καθιστούν το σαπούνι με εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο μια κατάλληλη 

εναλλακτική λύση για κρέμα ξυρίσματος, διότι δεν θα προκαλέσει υπερβολική 

ξηρότητα. 

 

 

Περιβαλλοντικά οφέλη 

Το σαπούνι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο δεν περιέχει φωσφορικά άλατα. Όταν τα 

φωσφορικά άλατα εισέλθουν στην παροχή νερού, ενθαρρύνουν την ανάπτυξη της 

άλγης. Η άλγη καταστρέφει το οξυγόνο στο νερό και μπορεί να βλάψει τα ψάρια και 

γενικά τη θαλάσσια ζωή. 

 

 

Πράσινο σαπούνι με αγνό ελαιόλαδο 

 
Το παραδοσιακό πράσινο σαπούνι από αγνό ελαιόλαδο φημίζεται για τις 

δερματολογικές, αντιρρυπαντικές και οικολογικές αρετές του. Γνωρίστε τα διάσημα – 

εδώ και αιώνες – πλεονεκτήματά του αλλά και τα… κρυφά χαρτιά του: 

 

 

Στην υγεία 

• Είναι πολύ απαλό και σέβεται τόσο το δέρμα όσο και τη φύση, αφού είναι 

βιοδιασπώμενο. Δεν επηρεάζει το pH του δέρματος. 

• Συχνά συνιστάται από τους δερματολόγους και το ιατρικό προσωπικό ως 

αντισηπτικό. Οι αποκλειστικές νοσοκόμες στα νοσοκομεία το χρησιμοποιούν ως το 

καταλληλότερο για την καθαριότητα των ασθενών και ως προληπτικό κατά των 

δερματολογικών προβλημάτων που δημιουργούνται από την κατάκλιση. Πολλές φορές 

μάλιστα δεν ξεπλένουν καν την αραιή σαπουνάδα του αφήνοντάς τη να δράσει ως 

επουλωτικό και θεραπευτικό του δέρματος. 

http://www.goldenmag.gr/
http://www.goldenmag.gr/
http://www.goldenmag.gr/
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• Η αντισηπτική του δράση έχει εφαρμογή στα ερεθισμένα ούλα και τα έλκη του 

στόματος (άφθες) – με οδηγία του οδοντιάτρου, φυσικά. 

• Η χρήση του ηρεμεί τις κράμπες που συμβαίνουν συχνά κατά τη διάρκεια της νύχτας, 

επειδή περιέχει ίχνη καλίου. 

 

Στα οικιακά 

• Οι αρετές του επεκτείνονται στο πλύσιμο ακόμα και των πιο ευαίσθητων ρούχων 

(μεταξωτά, μάλλινα, δαντέλλες), με ανάλογο οικονομικό όφελος. Δεν περιέχει 

αλλεργιογόνα συστατικά, χρωστικές και αρώματα, γι’ αυτό συνιστάται για το πλύσιμο 

των άσπρων ρούχων των αλλεργικών ατόμων και των μωρών. 

• Χρησιμοποιείται για τον δύσκολο καθαρισμό στα κολάρα των πουκάμισων και 

γενικότερα σε πάσης φύσεως λεκιασμένα ρούχα. 

• Είναι αποτελεσματικό εντομοαπωθητικό, ειδικότερα κατά του σκώρου και της 

αράχνης, γιατί τα μικροσκοπικά έντομα δε συμπαθούν τη μυρωδιά του. 

Στον κήπο 

• Δρα ως οικολογικό φυτοφάρμακο για λαχανόκηπους, οπωροφόρα δένδρα και 

ανθόκηπους, σε μίξη με νερό και οινόπνευμα (σε συγκεκριμένη αναλογία κατά 

περίπτωση). 

Τι να προσέξεις 

• Ένα μικρό τεστ μπορεί να δείξει την ποσότητα του ελαιολάδου που περιέχει: Αν 

προσπαθήσεις να το κόψεις στη μέση με ένα μαχαίρι και θρυμματίζεται αμέσως, 

σημαίνει ότι περιέχει λίγο ελαιόλαδο. Αναζήτησε το ποσοστό του ελαιολάδου στο 

σαπούνι στην ετικέτα του, αν υπάρχει. 

• Μην αναζητάς τη φρεσκάδα του στα διάφορα απορρυπαντικά (για το σπίτι ή τα 

ρούχα) που κυκλοφορούν στην αγορά και έχουν μυρωδιά πράσινου σαπουνιού (τύπου 

Μασσαλίας). Σύμφωνα με την Ένωση Καταναλωτών της Γαλλίας (UFC, οδηγία της 

26/11/2004) περιέχουν επικίνδυνες χημικές ουσίες, που απλώς μιμούνται τη μυρωδιά 

του σαπουνιού, αλλά ρυπαίνουν τον αέρα των εσωτερικών χώρων όπου 

απελευθερώνονται. 

 

 

Πιλοτική παραγωγή 3 τύπων με διάφορες ποιότητες ελαιολάδου και 

πρόσθετων αρωματικών ουσιών 
 

 

Μέθοδοι παρασκευής 

Παρότι η αρχή παρασκευής των σαπουνιών βασίζεται στη γνωστή αντίδραση 

σαπωνοποίησης των τριγλυκεριδίων σε αλκαλικό περιβάλλον, στην πράξη 

χρησιμοποιούνται δύο μέθοδοι, η θερμή και η ψυχρή. Στη συνέχεια αναλύονται οι 

μέθοδοι και τα χαρακτηριστικά τους και επισημαίνονται οι κυριότερες διαφορές τους. 

http://www.goldenmag.gr/
http://www.goldenmag.gr/
http://www.goldenmag.gr/
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Α) Θερμή μέθοδος 

Η μέθοδος αυτή έχει κυρίως ιστορική αξία. Πραγματοποιείται με την ανάμειξη του 

ελαίου και του πυκνού αλκαλικού διαλύματος και το βρασμό του μείγματος υπό 

ανάδευση για πολλή ώρα. Η σχηματισθείσα σαπωνοειδής μάζα υποβάλλεται σε 

επαναδιάλυση σε νερό και εν συνεχεία στη διαδικασία της εξαλάτωσης (salting out), 

με την προσθήκη κορεσμένου διαλύματος αλατόνερου προκειμένου το σαπούνι να 

συγκεντρωθεί στην επιφάνεια του διαλύματος για να απομονωθεί ευκολότερα.  

Πρόκειται για μέθοδο πολλών και χρονοβόρων σταδίων, το μεγάλο πλεονέκτημα της 

οποίας είναι ότι δεν απαιτείται ακριβής υπολογισμός της συγκέντρωσης του αλκαλικού 

διαλύματος για την πλήρη σαπωνοποίηση του ελαίου, εφόσον η όποια περίσσεια 

απομακρύνεται εγκαίρως πριν από την παραλαβή του τελικού προϊόντος. 

Η θερμή μέθοδος ήταν πολύ διαδεδομένη μέχρι και πριν από λίγες δεκαετίες στην 

ελληνική ύπαιθρο όπου οι νοικοκυρές έβραζαν τα αποθηκευμένα τηγανέλαια όλης της 

χρονιάς με στάχτη από τα καμένα ξύλα πλούσια σε καυστική ποτάσα (αλισίβα) και 

παρήγαν τα δικά τους σαπούνια. 

 

Β) Ψυχρή μέθοδος 

Πρόκειται για την πιο διαδεδομένη μέθοδο στις μέρες μας κυρίως στις αγγλοσαξονικές 

χώρες. Είναι αρκετά απλούστερη από τη θερμή, συντομότερη ως προς τη διαδικασία 

της αλλά πιο πολύ πιο χρονοβόρα σε ότι αφορά την παραλαβή του τελικού προϊόντος. 

Ο χαρακτηρισμός της ως "ψυχρή" έγκειται στο ότι δεν απαιτείται βρασμός ή έστω 

έντονη θέρμανση αλλά μόνο ήπια. Συγκεκριμένα, τα έλαια και το αλκαλικό διάλυμα 

αναμειγνύονται αφού έχουν αποκτήσει θερμοκρασίες στο εύρος 38°−45°C (τα έλαια 

με ελαφρά θέρμανση − το αλκαλικό διάλυμα είναι ήδη θερμό λόγω της εξώθερμης 

διάλυσης του καυστικού νατρίου στο νερό) προκειμένου να ξεκινήσει η αντίδραση με 

σχετικά καλή ταχύτητα. 

Ένα μειονέκτημα της μεθόδου είναι ότι απαιτείται ακριβής υπολογισμός των 

ποσοτήτων των αντιδρώντων, διότι η περίσσεια τους δεν απομακρύνεται. Περίσσεια 

διαλύματος βάσης θα οδηγήσει σε προϊόν με πολύ υψηλή τιμή pH, μη φιλικού προς 

την επιδερμίδα. Από την άλλη, αν υπάρξει μεγάλη περίσσεια ελαίου το σαπούνι θα 

είναι πολύ λιπαρό με μειωμένη απορρυπαντική ικανότητα.  

Στην πράξη επιλέγεται να μείνει ένα ποσοστό 5% − 10% του ελαίου ασαπωνοποίητο 

ώστε:  

α) να αντιδράσει όλη η ποσότητα της βάσης και β) το προϊόν να είναι φιλικότερο προς 

την επιδερμίδα προφυλάσσοντας την από την ξηρότητα. Η διαδικασία αυτή ονομάζεται 

υπερλίπανση (superfatting) και πραγματοποιείται είτε με την προσθήκη, εξαρχής, 
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μικρότερης ποσότητας βάσης είτε με την προσθήκη επιπλέον ποσότητας ελαίου κατά 

τη δημιουργία ίχνους (trace) σαπουνιού στο μείγμα της αντίδρασης. 

Η ποσότητα του καυστικού νατρίου που απαιτείται για την πλήρη σαπωνοποίηση 

εξαρτάται από το είδος του ελαίου στο διαδίκτυο υπάρχουν προϋπολογισμένες 

φόρμουλες με τις ακριβείς τιμές για κάθε περίπτωση. Για το ελαιόλαδο απαιτούνται 

περίπου 13,5g NaOH / 100g ελαίου, διαλυμένα σε ποσότητα νερού ίση με το 30% − 

40% της ποσότητας του ελαίου. 

Βασικό πλεονέκτημα της μεθόδου είναι η απλότητά της, εφόσον δεν απαιτείται ούτε 

εξαλάτωση ούτε επαναδιάλυση όπως στη θερμή μέθοδο. Τα έλαια και το αλκαλικό 

διάλυμα αναμειγνύονται με τη βοήθεια ενός blender έως ότου το μείγμα εμφανίσει 

χαρακτηριστικά σαπωνοποίησης, αποκτώντας μεγάλο ιξώδες (περίπου 1΄−2΄). Η ίδια 

διαδικασία με χειροκίνητη ανάδευση διαρκεί πολύ περισσότερο (σχεδόν 1h). Στο 

ημίρρευστο σαπούνι προστίθενται − αν θέλουμε − αρωματικά έλαια και το όλο μείγμα 

τοποθετείται σε καλούπια (κατά προτίμηση ελαστικά ή πλαστικά μεγάλης επιφάνειας) 

και αφήνεται σε ηρεμία για λίγες ημέρες έως ότου σκληρύνει. Στη συνέχεια, αφαιρείται 

από τα καλούπια και αφήνεται να ωριμάσει για 4 έως 6 εβδομάδες. Η ωρίμανση 

συνίσταται στην ολοκλήρωση της σαπωνοποίησης που διαρκεί όλο αυτό το διάστημα 

και στην αποβολή της υγρασίας του.      

 

 

 

 

Σύγκριση Θερμής − Ψυχρής μεθόδου  

 

Μέθοδος Θερμή Ψυχρή 

Χαρακτηρισμός: Ιστορική Διαδεδομένη 

Διάρκεια πειράματος: Μεγάλη Μικρή 

Χρόνος ωρίμανσης: Μηδενικός Πολύ μεγάλος 

Υπολογισμοί: Κατά προσέγγιση Ακριβείς 

Θέρμανση: Έντονη Ήπια 

Εξαλάτωση: Ναι Όχι 

Επαναδιάλυση: Ναι Όχι 
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Η συνταγή που επιλέξαμε και υλοποιήσαμε:  

 

 1100γρ. ελαιόλαδο 

 670γρ. λάδι καρύδας 

 504γρ. φοινικέλαιο 

 728γρ. αποσταγμένο νερό 

 336γρ. καυστική σόδα 

 θερμοκρασία 40-45 

 5ml Μαστιχέλαιο 

 

 

Παραγωγική διαδικασία: 

 
Βήμα 1: Ζυγίσαμε τα 336 γραμμάρια καυστικής σόδας. Κάνω συνήθως αυτό με την 

πλήρωση μίας επανασφραγιζόμενης σακούλας  με το υδροξείδιο του νατρίου και 

ζυγίζονται σε μια ψηφιακή κλίμακα. 

 

 

 

 
Βήμα 2: Ζυγίσαμε τα 728 γραμμάρια  αποσταγμένου νερού σε ασφαλή βάζο. 
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Βήμα 3: ρίξαμε προσεκτικά την καυστική ποτάσα από την επανασφραγιζόμενη 

σακούλα μέσα στο νερό και ανακατέψαμε με ξύλινα μαγειρικά σκεύη. Ανακατέψαμε 

έως ότου όλη η καυστική ποτάσα διαλυθεί. Η αντίδραση που δημιουργείται από το 

συνδυασμό της καυστικής ποτάσας με το νερό θα προκαλέσει αυτό το μίγμα να 

ζεσταθεί. Γι αυτόν τον λόγο πρέπει να υπάρχει προσοχή! 

 

 

 

 

 
Βήμα 4: Τοποθετήσαμε ένα θερμόμετρο στο διάλυμα καυστικής ποτάσας- νερού και 

ακίνδυνα το θέσαμε κατά μέρος για μελλοντική χρήση. Η θερμοκρασία πρέπει να 

μειωθεί σε περίπου 35 βαθμούς κελσίου πριν να είναι έτοιμο για χρήση. 

 

 

 

 
Βήμα 5: Μετρήσαμε τα 1100 γραμμάρια του ελαιολάδου, 670 γραμμάρια από λάδι 

καρύδας και 504 γραμμάρια του φοινικέλαιου.   
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Βήμα 6: Λιώσαμε το 2 στερεά έλαια (το λάδι καρύδας και φοινικέλαιο) σε υγρή μορφή, 

χρησιμοποιώντας μια  τρίτη κατσαρόλα. Πάντοτε να χρησιμοποιούσαμε χαμηλή 

θερμότητα καθώς δεν θέλαμε να κάψουμε τα έλαια. 

 

 

 

 

 
Βήμα 7: Προσθέσαμε το ελαιόλαδο, το υγροποιημένο λάδι καρύδας και το 

υγροποιημένο φοινικέλαιο στη μεγάλη κατσαρόλα. 

 

 

 

 
Βήμα 8: Ήρθε η ώρα που περιμέναμε το διάλυμα καυστική ποτάσα-νερού και το μίγμα 

από έλαια για να κρυώσουν. Και τα δύο μίγματα επρέπε να είναι στην ίδια 

θερμοκρασία 35 βαθμούς Κελσίου πριν συνεχίσουμε. Στις περισσότερες 

περιπτώσεις, χρειάστηκε να ρυθμίσουμε τις θερμοκρασίες ελαφρώς μόνο που είναι 
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σπάνιο και τα δύο μίγματα για να φτάσουν την ίδια θερμοκρασία την ίδια ακριβώς 

στιγμή από μόνα τους. Σε περίπτωση που ένα μίγμα έπέφτε κάτω από 35 βαθμούς, 

αυξάναμε τη θερμοκρασία του σε ένα νεροχύτη γεμάτο με ζεστό νερό. Στην περίπτωση 

, εάν πρέπει να ψυχθεί ένα μίγμα που έχει πολύ υψηλή θερμοκρασία, τοποθετούσαμε 

το δοχείο σε ένα νεροχύτη γεμάτο με κρύο νερό .Κάναμε αυτό έως ότου οι 

θερμοκρασίες έγιναν ακριβώς ίδιες! 

 

 

 

 

 

 
Βήμα 9: Όταν οι θερμοκρασίες ήταν ίσες, ήμασταν έτοιμοι να κάνουμε το 

σαπούνι! Προσθέσαμε σιγά-σιγά το διάλυμα καυστική ποτάσα - νερού στο μίγμα 

ελαίων εντός της μεγάλης κατσαρόλας .Ανακατεύαμε σε σχήμα οκτώ συνεχώς για να 

εξασφαλιστεί ότι η καυστική ποτάσα και τα έλαια αλληλεπιδρούν σε όλη αυτή τη 

διαδικασία. Για να γίνει ταχύτερη η διαδικασία χρησιμοποιήσαμε ένα μπλέντερ. 

 

 

 

 
Βήμα 10: Παρακολουθούσαμε για σημάδια. Δοκιμάζαμε με τη κουτάλα μια μικρή 

ποσότητα μίγματος από το σκεύος  ανάμειξης πάνω από την επιφάνεια του 

μίγματος. Όταν το υγρό παρέμενε στην κορυφή της επιφάνειας για ένα σύντομο 

χρονικό διάστημα πριν από τη βύθιση πίσω στο μίγμα τότε τα σημάδια έχουν 

εμφανιστεί. καταλάβαμε ότι η σαπωνοποίηση έλαβε χώρα και ότι το σαπούνι μας ήταν 

έτοιμο όταν αυτό συνέβη.Αναδεύαμε περίπου 45 λεπτά μέχρι να βγουν τα σημάδια 

. Κάθε 5 - 10 λεπτά δοκιμάζαμε το μίγμα με τη παραπάνω διαδικασία.   

 

http://www.soap-making-resource.com/how-is-soap-made.html
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Βήμα 11 (προαιρετικό): Αν θέλαμε θα μπορούσαμε να προσθέσουμε αιθέρια έλαια, 

θρεπτικά συστατικά και χρωστικές ουσίες , μετά την παρατήρηση των σημαδιών.  

 

Βήμα 12 (προαιρετικό): Εάν προσθέταμε επιπλέον θρεπτικά συστατικά, θα έπρεπε να 

ανακατεύαμε λίγο το σαπούνι μέχρι η υφή και το χρώμα να είναι εντάξει. 

 

 
Βήμα 13: ρίξαμε γρήγορα το σαπούνι στο καλούπι μας. Το καλούπι έχει χωρητικότητα  

2,5 λίτρων(lt), άρα το μίγμα μας έπρεπε να είναι λιγότερο από 2,5 λίτρα(lt).  

 

 

 
Βήμα 14: Ήρθε η ώρα να μονώσουμε το σαπούνι μας .Τοποθετήσαμε το καπάκι, ένα 

κομμάτι χαρτόνι πάνω από το καλούπι για να σφραγίζεται από τον αέρα. Τυλίξαμε το 

καλούπι μέσα σε λίγες κουβέρτες για να βοηθήσει την μόνωση. 

Βήμα 15: Αφήσαμε το σαπούνι σε ηρεμία για περίπου 36 ώρες. 

 

 

http://www.soap-making-resource.com/soap-making-dye.html
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Βήμα 16: Όταν η νέα μας δημιουργία ήταν αρκετά σκληρή για να κοπεί, αφαιρέσαμε 

τη μούχλα και κόψαμε το σαπούνι  σε ράβδους χρησιμοποιώντας ένα κοπίδι 

σαπουνιών(σπάτουλα). 

 

 

 
Βήμα 17: Τοποθετήσαμε κάθε κομμάτι σε σκάρα για την περαιτέρω 

ωρίμανση. Αναστρέφαμε τα κομμάτια σαπουνιού για περίπου μία φορά την 

εβδομάδα. Μετά από 6 εβδομάδες, το σαπούνι μας ήταν πλήρως ώριμο και έτοιμο για 

χρήση. Πρέπει να αφαιρεθεί οποιαδήποτε ποσότητα λευκής σκόνης που μπορεί να έχει 

σχηματιστεί στην επιφάνεια του σαπουνιού πριν από τη χρήση. Αυτό ονομάζεται 

ανθρακικό νάτριο, και μπορεί να προκαλέσει ξήρανση του δέρματος. 

Υγρό σαπούνι με ελαιόλαδο 

Υλικά: 

 500γρ λάδι καρύδας 

 500γρ ελαιόλαδο 

 380 γρ νερό 

 224 γρ καυστικό κάλιο (ΚΟΗ) 

 2 θερμόμετρα ζαχαροπλαστικής 

 γάντια 

 προστατευτικά γυαλιά 

 stick blender 
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 Παραγωγική διαδικασία 

 

Ζυγίσαμε τα λάδια μας και τα βάλαμε σε μια κατσαρόλα (ανοξείδωτη) στο μάτι σε 

μέτρια φωτιά, μέχρι να λιώσουν και να φτάσουν τους 71 βαθμούς. Διατηρήσαμε αυτή 

τη θερμοκρασία. 

 

Βάλαμε τα γάντια, τα γυαλιά και ζυγίσαμε τη ποτάσα και το νερό. Βάλαμε σε ένα 

γυάλινο δοχείο το νερό, και ρίξαμε προσεκτικά τη ποτάσα στο νερό (ποτέ το 

αντίστροφο!). Ανακατεύσαμε καλά να διαλυθεί τελείως και αφήσαμε το μίγμα να 

κρυώσει στους 60 βαθμούς κελσίου. 

 

Ρίξαμε τη διαλυμένη ποτάσα στα λάδια ανακατεύοντας συνέχεια. Βάλαμε την 

κατσαρόλα στο μάτι σε χαμηλή φωτιά και ανακατεύσαμε με το blender συνεχώς για 5-

10 λεπτά. Διατηρήσαμε την θερμοκρασία στους 75-82 βαθμούς για 1 ώρα μετά το 

αφήσαμε σε ηρεμία μέχρι την επόμενη. Την επόμενη είχε γίνει διάφανο ζελέ σκληρό. 

Εκεί κάναμε 2 τεστ: 

 

α) Για ασαπωνοποίητα έλαια 

Διαλύσαμε 1 μέρος πάστας σε 2 μέρη βραστό νερό (γρ). Αν το μίγμα όταν κρυώσει 

είναι θολό, σημαίνει πως τα έλαια δεν έχουν σαπωνοποιηθεί πλήρως και χρειάζεται 

ακόμη ζέσταμα. Επαναλάβετε το τεστ σε 30 λεπτά. 

β) Για το PH με πεχαμετρικά χαρτάκια (από φαρμακείο). 

Όταν όλα πήγαν καλά, είχαμε μια όχι και πολύ εύπλαστη σαπουνόμαζα, που 

μπορούσαμε ή να την αποθηκεύαμε για 2 μήνες στο ψυγείο ή να περάσουμε στο 

επόμενο βήμα. Εμείς περάσαμε στο επόμενο βήμα. 

 

 

 

 

 Διάλυση στο νερό 

 

Υλικά: 

 Νερό (μιάμιση φορά το βάρος της πάστας) 

 Αιθέρια έλαια 

 Χρώμα (αν θέλετε, ζαχαροπλαστικής) 

 30ml Sulfonated castor oil (δεν είναι απαραίτητο) 

 

Η ποσότητα νερού που χρειάστηκε η πάστα για να διαλυθεί εξαρτήθηκε από τα έλαια 

που είχαμε χρησιμοποιήσει. Για το συγκεκριμένο σαπούνι βάλαμε όσο νερό ζύγιζε η 

πάστα μας. Εμείς βάλαμε μιάμιση φορά το βάρος της και εκ των υστέρων πιστεύουμε 

ότι χρειαζόταν λιγότερο. 
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Βάλαμε το νερό σε μια κατσαρόλα να βράσει. Προσθέσαμε την πάστα λίγη-λίγη και 

ανακατεύσαμε. Σκεπάσαμε με το καπάκι χαμηλώσαμε τη θερμοκρασία και το αφήσαμε 

καμία ώρα για να λιώσει. 

 

Αφού διαλύθηκε το σαπούνι και εφόσον το σαπούνι μας έιχε την επιθυμητή πυκνότητα, 

τότε ήταν η ώρα να το εξουδετερώσουμε δηλαδή μειώσαμε το pH. Χρησιμοποιήσαμε 

το κιτρικό οξύ, βορικό οξύ ή βόρακας, διαλυμένα σε νερό. Στο συγκεκριμένο σαπούνι 

χρησιμοποιήσαμε βόρακα, διάλυμα 20% σε νερό και προσθέσαμε αρκετό 

ανακατεύοντας συνέχεια ώστε το pH να γίνει 8. 

Βάλαμε το σαπούνι σε δοχείο και το κλείσαμε. 

 

Αμέσως μετά, προσθέσαμε τα αιθέρια έλαια και χρώμα. Αν το σαπούνι δεν είναι 

αρκετά ζεστό, τα έλαια δεν θα διαλυθούν καλά και μπορεί να θολώσουν το σαπούνι. 

 

Υπερλίπανση: Το μόνο υλικό με το οποίο μπορεί να γίνει υπερλίπανση σε υγρό 

σαπούνι χωρίς να το θολώσει είναι το sulfated castor oil. Είναι επεξεργασμένο 

καστορέλαιο και χρησιμοποιείται στα καλλυντικά. 

 

Ωρίμανση: Όταν το σαπούνι μας κρύωσε, κλείσαμε το δοχείο μας και το βάλαμε σε 

ένα σκοτεινό και δροσερό μέρος για 2-3 εβδομάδες. Εκεί διαύγασε αργά και τα στερεά 

πήγαν στον πάτο. Αδειάσαμε προσεκτικά σε μπουκάλια των 50 ml. 

Τέλος τα ανακατεύσαμε και τα αφήσαμε μερικές ημέρες. 

 

Α ΜΕΡΟΣ   

Α1 Κατηγορίες σαπουνιού 
   

Τα σαπούνια χωρίζονται στις παρακάτω κατηγορίες: 

 Απλά είναι τα σαπούνια που μπορεί κανείς να αγοράσει σε οποιοδήποτε 

σούπερ μάρκετ και το βασικό τους χαρακτηριστικό είναι ότι προέρχονται από 

λίπη νεκρών ζώων, με ότι συνεπάγεται αυτό, θυμηθείτε την επιδημία της νόσου 

των τρελλών αγελάδων. Επιπλέον, περιέχουν διάφορες χημικές ουσίες όπως 

τεχνητά χρώματα και αρώματα. Είναι πολύ «φτηνά». 

 

 Πολυτελείας είναι αυτά που μπορεί να βρει κανείς μόνο σε επιλεγμένα 

καταστήματα, είναι εκατό τοις εκατό φυσικά, προέρχονται μόνο από φυτικά 

έλαια και λίπη και περιέχουν μόνο φυσικά συστατικά. Είναι πολύ «ακριβότερα» 

από τα «απλά» διότι για παράδειγμα, το βούτυρο κακάο είναι χρηματιστηριακό 

είδος και  κοστίζει περίπου τριάντα ευρώ το κιλό, το φοινικέλαιο και το λάδι 

καρύδας περίπου εξήντα ευρώ το κιλό, ενώ ένα κιλό λίπος νεκρού ζώου 

κοστίζει 0,1 ευρώ το κιλό. Ένα γραμμάριο φυσικού αιθέριου ελαίου ρόδου 

κοστίζει όσο τέσσερα κιλά συνθετικού. 
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 Θεραπευτικά είναι αυτά που εκτός του ότι προέρχονται από φυτικά έλαια και 

λίπη, έχουν μόνο φυσικά αρώματα και χρώματα αλλά και κάτι παραπάνω. Είναι 

φτιαγμένα για να βοηθήσουν στη θεραπεία μιας πάθησης, αλλά και να 

βοηθήσουν σε πολλούς άλλους τομείς. Ενδεικτικά αναφέρουμε: Αφροδισιακό 

για γυναίκες,  Αφροδισιακό για άντρες, Υπερένταση, στρες, άγχος, Ηρεμιστικό, 

χαλαρωτικό,  Αναζωογόνηση και τόνωση,  Καθαρισμός της αύρας, 

Κυτταρίτιδα, Παχυσαρκία, Πνευματική διαύγεια, Συγκέντρωση . 

 

 Ανάλογα με τα αλκάλια. Τα αλκαλιμέταλλα που χρησιμοποιούνται 

καθορίζουν τον τύπο του σαπουνιού που παράγεται. Τα σαπούνια που 

δημιουργούνται από υδροξείδιο του νατρίου είναι σταθερά, ενώ σαπούνια που 

προέρχονται από υδροξείδιο του καλίου είναι πιο ήπια ή συχνά υγρά. Ιστορικά, 

υδροξείδιο του καλίου εξαγόταν από τις στάχτες της φτέρης, των φυκιών ή 

άλλων φυτών. Τα σαπούνια λιθίου τείνουν επίσης να είναι σκληρά - αυτά 

χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για την παρασκευή λιπαντικού 

(γράσου). 

 

 Ανάλογα με τα λιπαρά οξέα. Τα σαπούνια είναι παράγωγα των λιπαρών 

οξέων. Παραδοσιακά χρησιμοποιούνται τριγλυκερίδια (έλαια και λίπη). 

Τριγλυκερίδια είναι η χημική ονομασία των τριεστέρων των λιπαρών οξέων 

με γλυκερίνη. Τα συνηθέστερα φυτικά έλαια που χρησιμοποιούνται στην 

σαπωνοποιία είναι το φοινικέλαιο, το λάδι καρύδας και το ελαιόλαδο. Τα 

σπορέλαια δίνουν πιο μαλακά και πιο ήπια σαπούνια. Το σαπούνι από αγνό 

ελαιόλαδο (μερικές φορές αποκαλείται σαπούνι Καστίλλης ή σαπούνι 

Μασσαλίας) φημίζεται για την εξαιρετική του ηπιότητα. Ο όρος «σαπούνι 

Καστίλλης» μερικές φορές αποδίδεται σε σαπούνια από μίγμα ελαίων, στο 

οποίο όμως περιέχεται υψηλό ποσοστό ελαιολάδου. Σε ορισμένες περιπτώσεις 

χρησιμοποιούνται και ζωικά λίπη, κυρίως βοοειδών. 

  Άλλα σαπωνοποιήσιμα λίπη και έλαια περιλαμβάνουν το φοινικοπυρηνέλαιο, το 

βαμβακέλαιο, το βούτυρο κακάο, το λάδι της κάνναβης, καθένα από τα οποία 

προσδίδει στο σαπούνι διαφορετικές ιδιότητες. Για παράδειγμα, το ελαιόλαδο παρέχει 

ηπιότητα, ενώ το λάδι καρύδας και το φοινικέλαιο πυρήνα παρέχουν σκληρότητα και 

πλούσιο αφρό (σαπουνάδα). Μερικές φορές χρησιμοποιείται επίσης καστορέλαιο ως 

υγραντικό μέσο. Πλέον συνηθισμένος, όμως, είναι ο συνδυασμός από ζωικό λίπος, 

φοινικέλαιο και έλαια καρύδας. Μικρότερες ποσότητες σαπωνοποιήσιμων ελαίων και 

λιπών που δεν αποφέρουν σαπούνι προστίθενται μερικές φορές για τις ειδικές ιδιότητές 

τους. 

 

Υπάρχουν και διάφορες άλλες κατηγορίες σαπουνιών όπως: 

 Το αντισηπτικό σαπούνι περιέχει βακτηριοκτόνες ουσίες.  

 Το μαλακό σαπούνι το παίρνουμε με σαπωνοποίηση λιπαρών και ρητηνικών 

υλών με καυστικό κάλιο.   

  Το σαπούνι τύπου Μασσαλίας είναι η καλύτερη ποιότητα σαπουνιού και     

περιέχει 63% λιπαρά και ρητινικά οξέα και 28%υγρασία. Ονομάζεται και   

σαπούνι 72%.  

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%BB%CF%85%CE%BA%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%BD%CE%B7
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 Το μεταλλικό σαπούνι παρασκευάζεται από λιπαρά οξέα και άλατα βαρέων 

μετάλλων. Το παίρνουμε με διπλή αντικατάσταση του κοινού σαπουνιού με 

αλάτι του αντίστοιχου μετάλλου.  Τα μεταλλικά σαπούνια χρησιμοποιούνται σε 

μείγμα με ορυκτέλαιο, για τη λίπανση των μηχανών.  

 Σαπούνι από αμυγδαλέλαιο και καυστικό νάτριο χρησιμοποιείται στην ιατρική.  

 Επίσης το ζωικό σαπούνι (από ζωικά λίπη) και το καλιούχο σαπούνι από 

κοκκολίπος, είναι τα χειρουργικά σαπούνια,  που χρησιμοποιούν οι γιατροί για 

την αποστείρωση των χεριών πριν και μετά τις εγχειρήσεις.  

 Με την προσθήκη φαρμάκων στα σκληρά σαπούνια, παίρνουμε τα ιατρικά 

σαπούνια, που χρησιμοποιεί η δερματολογία.  Σαπούνι υπάρχει στο εμπόριο και 

σε σκόνη, περιεκτικότητας 75% σε λιπαρά συστατικά.  

 

 

 

Α2 Πρώτες ύλες 

Το ελαιόλαδο, το σογιέλαιο, το έλαιο καρύδας, και το φοινικέλαιο θα τα θεωρήσουμε 

σαν βασικά λάδια και τα χρησιμοποιήσουμε στα μεγαλύτερα ποσοστά ενώ τα 

υπόλοιπα τα βάζουμε σε ποσοστά ως 15% για να δώσουμε στο κάθε σαπούνι μια 

ιδιαίτερη ιδιότητα ανάλογα με την χρήση του: Για ευαίσθητες επιδερμίδες, για ακμή, 

για ξηροδερμία, για θαλάσσιο νερό, για βαθύ καθαρισμό, για το πρόσωπο, για χαμηλό 

κόστος, οι επιλογές είναι πολλές. Οι παράγοντες λοιπόν που περιγράφουν το σαπούνι 

και επηρεάζονται από την επιλογή του μίγματος των ελαίων είναι: 

 Πλούσιος σε όγκο αφρισμός ( πολλές φυσαλίδες) 

 Κρεμώδης, σταθερός αφρισμός 

 Καθαριστική ικανότητα 

 Περιποίηση, εξισορρόπηση, conditioning της επιδερμίδας 

 Σκληρότητα (κατά πόσο χαράσσεται με το νύχι) 
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ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 

 

Το βασικό λάδι διατροφής στην Ελλάδα είναι πολύ κατάλληλο για σαπούνι όπως 

γνωρίζουν οι παλαιότερες γενιές. Το ελαιόλαδο φαίνεται κερδίζει σε δημοτικότητα και 

σε πολλές άλλες χώρες όπως οι ΗΠΑ, Αυστραλία, Βρετανία, Γερμανία. 

 

 

Στο σαπούνι δίνει τα εξής χαρακτηριστικά: 

 

Πλούσιος αφρισμός (σε όγκο, πολλές 

φυσαλίδες) 

όχι 

Κρεμώδης, σταθερός αφρισμός ναι 

Καθαριστική ικανότητα ήπια 

Λίπανση και εξισορρόπηση της επιδερμίδας 

(conditioning) 

ναι 

Σκληρότητα (κατά πόσο χαράσσεται με το 

νύχι) 

Όχι 

 

Το ελαιόλαδο είναι το έλαιο της ελιάς που παράγεται με την μέθοδο της ψυχρής πίεσης. 

Τα πρώτα κλάσματα όταν πιέζονται οι ελιές λέγεται έξτρα παρθένο ελαιόλαδο και είναι 

η καλύτερη ποιότητα για φαγητό. Το δεύτερο κλάσμα λέγεται γνήσιο και είναι 

χαμηλότερης ποιότητας λόγω μεγαλύτερης περιεκτικότητας σε ελεύθερα οξέα. 

Μετά το δεύτερο κλάσμα δεν εξάγεται άλλο λάδι και χρησιμοποιείται διαλύτης εξάνιο 

για να εξαχθεί και το τελευταίο λάδι, ακόμα χαμηλότερης ποιότητας. 

 

 



 

  
 

24 

Αγορά τεχνολογία πολιτική παραγωγής σαπουνιού με διάφορες ποιότητες 

ελαιόλαδου και μελέτη σκοπιμότητας σαπωνοποιίας 

 

 

ΕΛΑΙΟ ΚΑΡΥΔΑΣ: 

Πλούσιος αφρισμός (σε όγκο, πολλές 

φυσαλίδες) 

ναι 

Κρεμώδης, σταθερός αφρισμός αρκετά 

Καθαριστική ικανότητα ισχυρή 

Περιποίηση της επιδερμίδας αρκετή 

Σκληρότητα (κατά πόσο χαράσσεται με το 

νύχι) 

ναι 

 

Πολλοί σαπωνοποιοί χρησιμοποιούν το έλαιο καρύδας για το εξαιρετικό αφρισμό που 

παράγει, την σκληρότητα που προσθέτει στο σαπούνι, και τις ενυδατικές ιδιότητές του. 

Ο αφρισμός είναι τόσο ισχυρός ώστε σαπούνι με 100% έλαιο καρύδας αφρίζει ακόμα 

και με θαλάσσιο νερό!!! Λόγω της σκληρότητας που δίνει το προτιμούν πολλοί για 

ανάμιξη με άλλα έλαια που παράγουν μαλακό σαπούνι. 

 

Το ποσοστό ελαίου καρύδας που θα 

χρησιμοποιήσετε εξαρτάται από τον τύπο του 

σαπουνιού που θέλετε να φτιάξετε: Αν θέλετε 

απαλό σαπούνι για το πρόσωπο προτείνω 20% 

μέγιστο ποσοστό. Πολύ έλαιο καρύδας οδηγεί 

σε σαπούνι που ξηραίνει το δέρμα ενώ 

μικρότερα ποσοστά έχουν ενυδατική δράση. 

Αν επιθυμείτε σαπούνι για ισχυρό καθαρισμό 

πλούσιο αφρό και πολύ σκληρό βάλτε 

μεγαλύτερα ποσοστά. Ακόμα και 100% σε 

περίπτωση που θέλομε σαπούνι για την 

θάλασσα, το σαπούνι καρύδας είναι γνωστό ως σαπούνι των ναυτικών. Στην περίπτωση 

αυτή μην παραλείψετε να κάνετε υπερλίπανση αλλιώς το σαπούνι θα είναι πολύ 

σκληρό Υπερλίπανση 18 ως και 20% συστήνεται. 

Τέλος υπάρχουν δύο ποιότητες ελαίου καρύδας: 

Έλαιο καρύδας 28 βαθμών που υγροποιείται στους 28 βαθμούς, είναι το πιο δημοφιλές 

για σαπωνοποίηση. 

Έλαιο καρύδας 36 βαθμών που υγροποιείται στους 36 βαθμούς, έχει μεγαλύτερο βαθμό 

υδρογόνωσης. Κάποιοι το χρησιμοποιούν γιατί κάνει σκληρότερο σαπούνι αλλά δεν 

αφρίζει τόσο καλά. 
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ΦΟΙΝΙΚΕΛΑΙΟ 

Το Φοινικέλαιο είναι πολύ χρήσιμο για διάφορους λόγους. Προσθέτει σκληρότητα και 

σταθερό, κρεμώδη αφρισμό στη σαπουνάδα με χαμηλό κόστος. Προσέξτε μόνο πολύ 

φοινικέλαιο στη συνταγή σας θα κάνει το σαπούνι να στεγνώνει το δέρμα. Προτείνω 

λιγότερο του 50% για σαπούνια χεριών και λιγότερο του 30% για σαπούνια προσώπου. 

Χαρακτηριστικά: 

Πλούσιος αφρισμός (σε όγκο, πολλές 

φυσαλίδες) 

όχι 

Κρεμώδης, σταθερός αφρισμός ναι 

Καθαριστική ικανότητα ήπια 

εξισορρόπηση της επιδερμίδας (conditioning) μερική 

Σκληρότητα (κατά πόσο χαράσσεται με το 

νύχι) 

ναι 

Το φοινικέλαιο θεωρείται το υποκατάστατο του ζωικού λίπους γιατί δίνει παρόμοιες 

ιδιότητες στο σαπούνι χωρίς την ανάγκη χρήσης ζωικών προϊόντων. Το προτιμούν οι 

χορτοφάγοι! 

 

ΑΜΥΓΔΑΛΕΛΑΙΟ 

Χαρακτηριστικά στο σαπούνι: 

Πλούσιος αφρισμός (σε όγκο, πολλές 

φυσαλίδες) 

όχι 

Κρεμώδης, σταθερός αφρισμός ναι 

  

Καθαριστική ικανότητα ήπια 

Λίπανση και εξισορρόπηση της επιδερμίδας 

(conditioning) 

ναι 

Σκληρότητα (κατά πόσο χαράσσεται με το 

νύχι) 

όχι 

 

Πολλοί σαπουνοπαραγωγοί αναφέρουν ότι το έλαιο αυτό δίνει πολυτελή και βελούδινη 

αίσθηση στον αφρό. Το υλικό αυτό επίσης είναι πολύ ήπιο και πολύ καλό για 

ευαίσθητες επιδερμίδες. Αρχικά κάνει το σαπούνι μαλακό αλλά με τον χρόνο και σε 

συνδυασμό με έλαιο καρύδας η φοινικέλαιο σκληραίνει. Το ακριβό του κόστος δεν 
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επιτρέπει την χρήση σε μεγάλα ποσοστά αλλά σε μικρά ακόμα και 10% προσθέτει αυτό 

το κάτι που ξεχωρίζει. 

 

ΕΛΑΙΟ avocado  

Το έλαιο avocado στο σαπούνι θα αυξήσει τις περιποιητικές ιδιότητες (conditioning) 

και θα προσθέσει κρεμώδη σύσταση στον αφρό. Περιέχει υψηλά ποσοστά βιταμινών 

Α, D και Ε. 

 

Πλούσιος αφρισμός (σε όγκο, πολλές φυσαλίδες) Όχι 

Κρεμώδης, σταθερός αφρισμός ναι 

Καθαριστική ικανότητα ήπια 

Περιποίηση της επιδερμίδας ναι 

Σκληρότητα (κατά πόσο χαράσσεται με το νύχι) όχι 

Μην υπολογίζετε σε αυτό για 

σκληρότητα, βαθύ καθαρισμό η 

πλούσιο αφρό. Συνδυάστε το με 

έλαιο καρύδας η φοινικέλαιο 

για να πετύχετε σωστή 

ισορροπία των στη σύσταση 

του σαπουνιού.        

Ένα σημαντικό προτέρημα του 

ελαίου AVOCADO είναι η 

περιεκτικότητά του σε υλικά 

που δεν σαπωνοποιούνται 

δηλαδή δεν αντιδρούν με την 

καυστική σόδα αλλά παραμένουν στο σαπούνι αναλλοίωτα και βοηθούν στην 

περιποίηση του δέρματος. 

Η ποσότητα που χρησιμοποιούμε μπορεί να φτάσει ακόμα και το 45%, είναι όμως 

ακριβό και ακόμα και σε μικρά ποσοστά διατηρεί τις ευεργετικές ιδιότητες. 
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ΚΑΣΤΟΡΕΛΑΙΟ 

Το καστορέλαιο στο σαπούνι θα δώσει τα εξής χαρακτηριστικά: 

 

Πλούσιος αφρισμός (σε όγκο, πολλές 

φυσαλίδες) 

ναι 

Κρεμώδης, σταθερός αφρισμός ναι 

Καθαριστική ικανότητα ήπια 

Περιποίηση της επιδερμίδας ναι 

Σκληρότητα (κατά πόσο χαράσσεται με το 

νύχι) 

όχι 

 

Αποτελεσματικό στο να κάνει πλούσια σαπουνάδα (αφρό) και ενυδατικές ιδιότητες στο 

τελικό προϊόν. Επιπλέον περιποιείται το δέρμα και ακόμα και σε μικρά ποσοστά θα 

δείτε τα πλεονεκτήματά του. 5-10% αρκεί. 

Αν όμως βάλετε πολύ το σαπούνι θα είναι μαλακό και θα κολλάει. Η χρήση 

καστορέλαιου επιταχύνει το trace (στίγματα) έτσι πρέπει να κινηθείτε γρήγορα η να 

σαπωνοποιήσετε σε χαμηλότερη θερμοκρασία, προτείνομε 35βαθμούς. Επίσης 

αποφύγετε το stick blender και ανακατέψτε με κουτάλι για καλύτερο έλεγχο. Έτσι δεν 

θα σας πήξει πολύ γρήγορα. 

Πολλοί κατασκευαστές φυσικού σαπουνιού χρησιμοποιούν καστορέλαιο για 

προβλήματα ακμής λόγω της ενυδάτωσης και περιποίησης που προσφέρει. 

Είναι διαδεδομένη η εντύπωση σε πολλούς που ασχολούνται με την περιποίηση της 

επιδερμίδας ότι για να αντιμετωπίσουμε την ακμή πρέπει να περιορίσουμε την υγρασία 

της επιδερμίδας. Μήπως δεν είναι η λίπανση της επιδερμίδας με υπερέκκριση 

σμήγματος δηλαδή λίπους που προκαλεί την ακμή; Η αλήθεια είναι το αντίθετο: Ενώ 

το σμήγμα παίζει ρόλο στην ακμή η ενυδάτωση είναι πολύ σημαντική γιατί 

μακροπρόθεσμα θα περιορίσει την έκκριση σμήγματος. Η χρήση σαπουνιού με 

καστορέλαιο είναι ζωτική για την σωστή ενυδάτωση. 
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ΣΟΓΙΕΛΑΙΟ 

Η χρήση σογιέλαιου στο σαπούνι δίνει τα εξής χαρακτηριστικά: 

 

Πλούσιος αφρισμός (σε όγκο, πολλές 

φυσαλίδες) 

όχι 

Κρεμώδης, σταθερός αφρισμός ναι 

Καθαριστική ικανότητα ήπια 

Λίπανση και εξισορρόπηση της επιδερμίδας 

(conditioning) 

ναι 

Σκληρότητα (κατά πόσο χαράσσεται με το 

νύχι) 

όχι 

 

Θα παρατηρήσετε μικρές διαφορές στις ιδιότητες ανάλογα με τον βαθμό υδρογόνωσης 

του σογιέλαιου. Υγρό σογιέλαιο έχει καλύτερες ιδιότητες conditioning, ενώ έχει 

λιγότερο αφρισμό από το στερεό υδρογονωμένο τύπο. 

Θεωρώ το σογιέλαιο σαν ουδέτερο όσον αφορά την σαπωνοποίηση, Δεν προσφέρει 

κάτι το ιδιαίτερο στην περιποίηση του δέρματος, δεν είναι ούτε καλό ούτε κακό. Γιατί 

λοιπόν χρησιμοποιείται; Γιατί είναι φτηνό. Βοηθάει στην μείωση του κόστους 

αντικαθιστώντας ακριβότερα έλαια. Εφόσον το ποσοστό του δεν ξεπερνά το 30% 

μπορείτε να το χρησιμοποιήστε χωρίς αρνητικές συνέπειες. 

 

ΈΛΑΙΟ JOJOBA 

Το έλαιο αυτό από Μεξικάνικα φασόλια δίνει τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

 

Πλούσιος αφρισμός (σε όγκο, πολλές 

φυσαλίδες) 

όχι 

Κρεμώδης, σταθερός αφρισμός ναι 

Καθαριστική ικανότητα ήπια 

Λίπανση και εξισορρόπηση της επιδερμίδας 

(conditioning) 

ναι 

Σκληρότητα (κατά πόσο χαράσσεται με το 

νύχι) 

όχι 

 

Μην βάλετε περισσότερο από 10%, μεγάλο ποσοστό θα μαλακώσει το σαπούνι με λίγο 

αφρό. Είναι επίσης ακριβό σε σύγκριση με άλλα έλαια. Το trace γίνεται πολύ γρήγορα 
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έτσι μειώστε την θερμοκρασία σαπωνοποίησης. Αν θέλετε να έχετε την θετική 

επίδραση του JOJOBA OIL χωρίς σημαντική επιβάρυνση βάλτε μια κουταλιά σούπας 

ανά κιλό λαδιών στη φάση του trace. 

Υπάρχουν δυο μορφές jojoba oil το εξευγενισμένο και το 

μη ραφιναρισμένο, παρθένο λάδι. Το παρθένο έχει 

χρυσοκίτρινο χρώμα και χαρακτηριστική μυρωδιά ενώ το 

εξευγενισμένο δεν έχει χρώμα ούτε άρωμα. Μερικοί 

προτιμούν το παρθένο JOJOBA OIL για να μην χάσουν 

θρεπτικά συστατικά κατά την διαδικασία του 

ραφιναρίσματος. Άλλο σημαντικό προτέρημα του είναι η 

μεγάλη σταθερότητα 2,4 χρόνια αναλλοίωτο. Το JOJOBA 

OIL το αγαπούν πολλοί σαπωνοποιοί για την ευεργετική 

του επίδραση στην επιδερμίδα. Λέγεται ότι μοιάζει πολύ σε υφή με τα φυσικά λιπαρά 

της επιδερμίδας. Έτσι χρησιμοποιείται πολύ από τους παραγωγούς καλλυντικών σε 

λοσιόν και προστασία χειλιών. Πολύ χρήσιμο και για την ακμή λόγω ενυδατικής 

δράσης. 

 

 

ΒΟΥΤΥΡΟ ΚΑΡΙΤΕ 

Το βούτυρο καριτέ στο σαπούνι θα του δώσει τις εξής ιδιότητες: 

 

Πλούσιος αφρισμός (σε όγκο, πολλές φυσαλίδες) όχι 

Κρεμώδης, σταθερός αφρισμός ναι 

Καθαριστική ικανότητα ήπια 

Λίπανση και εξισορρόπηση της επιδερμίδας (conditioning) ναι 

Σκληρότητα (κατά πόσο χαράσσεται με το νύχι) ναι 

 

Θα σας δώσει σταθερό κρεμώδη αφρό. Σε πολλές περιπτώσεις η συνταγή 

συμπληρώνεται και με καστορέλαιο για να δώσει περισσότερο όγκο στον αφρό, να τον 

κάνει πιο πλούσιο. Η περιποίηση , εξισορρόπηση της επιδερμίδας που κάνει το βούτυρο 

καριτέ είναι εξαιρετική. Πολλοί ισχυρίζονται ότι απαλύνει καψίματα, μειώνει τις 

ρυτίδες, βοηθάει στην ακμή και ακόμα προστατεύει από UV υπεριώδη ακτινοβολία. 

Για αυτό το λόγο το βούτυρο καριτέ είναι πολύ δημοφιλές σε καλλυντικά που 

παραμένουν σε επαφή με την επιδερμίδα. Σαν ποσοστά στο σαπούνι πολλοί προτείνουν 

5-30% στα συνολικά έλαια. 
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Υδροξείδιο του καλίου (ΚΟΗ) 

Υδροξείδιο του καλίου μπορεί να βρεθεί σε καθαρή μορφή με την αντίδραση με 

ακάθαρτο  υδροξείδιο του νατρίου. Πωλείται σε 

αεροστεγή δοχεία συνήθως με μορφή λευκών μικρών 

χαντρών, οι οποίες αν έρθουν σε επαφή με τον αέρα 

γίνονται κολλώδεις επειδή απορροφούν υγρασία. 

Κατά συνέπεια, το υδροξείδιο του καλίου περιέχει 

συνήθως ποικίλες ποσότητες νερού (καθώς και τα 

ανθρακικά). Τα συμπυκνωμένα υδατικά διαλύματα 

ονομάζονται μερικές φορές αλισίβες καλίου. Ακόμη 

και σε υψηλές θερμοκρασίες, το στερεό αυτό 

υδροξείδιο δεν αφυδατώνεται εύκολα. 

 

Υδροξείδιο του νατρίου (NaOH) 

Το υδροξείδιο του νατρίου ή καυστικό νάτριο ή καυστική σόδα 

είναι ετεροπολική (ιοντική) ένωση με χημικό τύπο NaOH. 

Είναι ουσία λευκή κρυσταλλική, πολύ υγροσκοπική και απορροφά διοξείδιο του 

άνθρακα από την ατμόσφαιρα, γιαυτό πρέπει να αποθηκεύεται σε δοχεία καλά 

κλεισμένα και αεροστεγή. Το καθαρό υδροξείδιο του νατρίου διατίθεται στο εμπόριο 

σε πλαστικά δοχεία σε κοκκώδη μορφή. Είναι χημική ένωση πολύ διαλυτή 

στο νερό και η διάλυση αυτή είναι ισχυρά εξώθερμη. 

 

 

Α3 Πρόσθετες ουσίες  

 
Οι  πρόσθετες ουσίες που συμβάλουν στην παραγωγή των σαπουνιών όπως τα αρώματα ,τα 

αιθέρια έλαια, και οι χρωστικές ουσίες  χρησιμοποιούνται είτε για τις ευεργετικές τους 

ιδιότητες ,είτε για το χρωματισμό και την υφή των σαπουνιών. 

Αρώματα σαπουνιών 

Το καλύτερο και σταθερότερο άρωμα το δίνουν τα συνθετικά αρώματα τα ειδικά για 

σαπούνια. Η πιο φυσική μέθοδος είναι πάντως τα αιθέρια έλαια.  

Δοσολογία: Για ένα πολύ διακριτικό άρωμα η αναλογία αιθερίων ελαίων προς τα 

φυτικά έλαια είναι 1%. Για ένα μεσαίας έντασης άρωμα είναι 2% και 3% για έντονο 

άρωμα. 

Η χρήση αιθέριου ελαίου στα σαπούνια τα κάνει προϊόν πολυτελείας .Τα πιο δυνατά 

αιθέρια έλαια είναι μέντα, δενδρολίβανο, κανέλλα, γαρύφαλλο, δυόσμος  και  

πικραμύγδαλο.  

Αντί για νερό μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε έγχυμα, χυμούς φρούτων, γάλα, τσάι, 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%BF%CE%BE%CE%B5%CE%AF%CE%B4%CE%B9%CE%BF_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%AC%CE%BD%CE%B8%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%BF%CE%BE%CE%B5%CE%AF%CE%B4%CE%B9%CE%BF_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%AC%CE%BD%CE%B8%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%84%CE%BC%CF%8C%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B5%CF%81%CF%8C
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καφέ. Κάθε αλλαγή όμως θέλει και άλλη διαδικασία. Το γάλα ή οι χυμοί π.χ. πρέπει 

πρώτα να παγώσουν για να μην καταστραφούν από την καυστική σόδα, η οποία όταν 

διαλύεται στο νερό αναπτύσσει υψηλές θερμοκρασίες (μέχρι και 90 βαθμούς) και 

καταστρέφει τα ευαίσθητα υλικά. 
 

Αιθέρια έλαια και βότανα: 

 

 Μαστιχέλαιο: Φροντίζει εντυπωσιακά το δέρμα. Επιστημονικές έρευνες 

απέδειξαν ότι διαθέτει αξιόλογη αντιβακτηριακή και αντιμικροβιακή δράση. 

Βοηθά τον οργανισμό να ενεργοποιήσει τον μηχανισμό που αποβάλει τα νεκρά 

κύτταρα του δέρματος και δημιουργεί νέα και υγιή.  Διατηρεί την απαραίτητη 

υγρασία στο δέρμα με ιδιαιτέρως ευεργετικά αποτελέσματα.  

 Φύκια: Περιέχουν πάνω από 50 βιταμίνες, μεταλλικά στοιχεία και πολύτιμα 

αμινοξέα. Λειτουργούν ως δυναμικός μεταβολικός διεγέρτης βοηθώντας στην 

αύξηση του μεταβολισμού του σώματος. Έτσι ενεργοποιούνται οι καύσεις και 

καταναλώνονται περισσότερες θερμίδες. 

 Φασκόμηλο: Θεωρείται αντιιδρωτικό, αντισηπτικό και τονωτικό βότανο. Έχει 

απολυμαντικές και αιμοστατικές ιδιότητες. Επιταχύνει την επούλωση 

τραυμάτων.  Διατηρεί το δέρμα σε υγεία και ανακουφίζει τυχόν ερεθισμούς. 

 Χαμομήλι: Πολύ γνωστό και διαδεδομένο αντιαλλεργικό βότανο με 

καταπραϋντικές, χαλαρωτικές και ηρεμιστικές ιδιότητες. Η χρήση του στο 

δέρμα έχει εξαιρετικά αποτελέσματα με αντισηπτικές, επουλωτικές και 

αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες. 

 Λεβάντα:  Ευρέως γνωστή για τις θεραπευτικές της ιδιότητες. Είναι 

βότανο  αγχολυτικό, καταπραϋντικό  και  ενισχυτικό του  νευρικού 

συστήματος.  Η χρήση της έχει ευεργετικά αποτελέσματα στην ακμή, στις 

δερματίτιδες και σε τυχόν χρόνια εκζέματα. 

 Ροδέλαιο: Διαθέτει ηρεμιστικές, αντικαταθλιπτικές και αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες 

και θεωρείται ένα από τα βασικότερα αιθέρια έλαια, χρησιμοποιείται ευρύτατα στη 

φαρμακευτική, την αρωματοποιία, την παρασκευή καλλυντικών και, βέβαια, στην 

αρωματοθεραπεία. 

 

Χρωματισμός του σαπουνιού: Εάν δε θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε συνθετικά 

χρώματα θα προτιμήσουμε βότανα, μπαχαρικά, άργιλο.Αν επιλέξουμε συνθετικά μια 

ιδέα είναι τα χρώματα ζαχαροπλαστικής, δεν είμαι όμως καθόλου σίγουρο πως 

αντιδρούν με την σόδα και τι τελικό χρωματισμό θα δώσουν. Μια άλλη επιλογή είναι 

τα χρώματα pigment με καλύτερη σταθερότητα, σκόνες η υγρά.  
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Ίσως η καλύτερη επιλογή είναι οι φυσικές χρωστικές η φυσικά χρωματισμένα βότανα: 

 Κίτρινο Annatto, saffron, Turmeric 

 Πράσινο: Χλωροφύλλη 

 Καφέ κακάο, τσάι, 

 Κόκκινο: Πάπρικα, καρμίνιο 

Το πλεονέκτημα των φυσικών χρωστικών είναι η εμπορικότητα, ότι φυσικό είναι πάντα 

καλύτερο. Το μειονέκτημα είναι ότι δεν μπορείτε πάντα να πετύχετε το χρώμα που 

επιθυμείτε. 

Αν χρησιμοποιήσετε μπαχαρικά η βότανα: Ανακατέψτε τα με λίγο σαπούνι και μετά 

προσθέστε το μίγμα αυτό στη υπόλοιπη σαπουνόμαζα. 

Πιπέρι καγιέν Σωμόν  

Σκόνη κανέλλας Μπεζ  

Σκόνη κακάο καφέ  

Κάρυ σε σκόνη                     Κίτρινο-ώχρα 

πάπρικα Ροδακινί  

Κούρκουμα Χρυσαφί  

Κομμάτια μαύρη σοκολάτα Καφέ  

Σπιρουλίνα σκόνη Ανοικτό πράσινο 
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Παρακάτω ακολουθούν μερικές φωτογραφίες από βότανα: 
 

 

 

Kαλέντουλα - calendula officinalis 

 

Χαμομήλι- chamomile 

 

Mαντζουράνα - origanum marjoram 

 

Μαστίχα 
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Θυμάρι - thymus vulgaris 

 

Δενδρολίβανο - rosemary 

 

Τριανταφυλλιά - rosa damascana 

 

Ροδιά - punica granatum 
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Α4 Τεχνολογία παραγωγής 

 

Το σαπούνι παρασκευάζεται με αντίδραση λιπών ή ελαίων (τριγλυκεριδίων) με ένα καυστικό 

άλκαλι (υδροξείδιο του νατρίου, υδροξείδιο του καλίου ή υδροξείδιο του λιθίου). Το τελικό 

προϊόν είναι η γλυκερίνη και το σαπούνι, όπως δείχνει η αντίδραση: 

 

Παράδειγμα αντίδρασης παρασκευής σαπουνιού (σαπωνοποίηση) 

 

Η πιο πάνω αντίδραση είναι σχηματική, καθώς στην πράξη χρησιμοποιούνται 

περισσότερα του ενός τριγλυκερίδια, ενώ σε μερικές περιπτώσεις χρησιμοποιείται και 

μίγμα από καυστικό νάτριο και καυστικό κάλιο. Η διαδικασία αυτή 

ονομάζεται σαπωνοποίηση των λιπών ή ελαίων και υπάρχουν δύο τύποι: Η εν θερμώ 

σαπωνοποίηση (με βρασμό ή χωρίς) και η εν ψυχρώ σαπωνοποίηση. Το παραπροϊόν 

της σαπωνοποίησης, η γλυκερίνη, απομακρύνεται κατά τη βιομηχανική παρασκευή και 

αποτελεί σημαντική πρώτη ύλη στην χημική βιομηχανία. 

Η βιομηχανική παραγωγή σαπουνιού γίνεται με συνεχή διαδικασία, δηλαδή 

προστίθενται συνεχώς λίπη και καυστικά αλκάλια και απομακρύνονται γα προϊόντα. 

Στην παραγωγή μικρότερης κλίμακας, σε οικοτεχνίες ή από ερασιτέχνες, η διαδικασία 

αυτή γίνεται με τον παραδοσιακό τρόπο και δεν είναι συνεχής. 

Η εν ψυχρώ διαδικασία συνήθως δεν χρησιμοποιείται στην βιομηχανία, αλλά από τους 

οικοτέχνες: Η αντίδραση σαπωνοποίησης πραγματοποιείται σε θερμοκρασίες 

δωματίου και η γλυκερίνη δεν απομακρύνεται από το τελικό προϊόν αλλά αποτελεί 

συστατικό του (σαπούνια γλυκερίνης). Η αντίδραση συνήθως διαρκεί πολλές ημέρες 

και όταν θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί το προϊόν τοποθετείται σε τύπους (καλούπια) 

και αφήνεται να στερεοποιηθεί. 

Στην εν θερμώ παραγωγή οι θερμοκρασίες ποικίλλουν: Μπορεί να είναι παραπλήσιες 

με τα σημεία βρασμού των συστατικών (μέθοδος ημιβρασμού) ή όλα τα συστατικά να 

είναι σε θερμοκρασία βρασμού (άνω των 100 ο C. Η μέθοδος ημιβρασμού 

χρησιμοποιείται τόσο στη βιομηχανία , κυρίως μικρής κλίμακας , για την βιομηχανική 

παρασκευή σαπουνιών γλυκερίνης όσο και από τους οικοτέχνες, καθώς η αντίδραση 

ολοκληρώνεται σε πολύ μικρότερο χρονικό διάστημα και από το δοχείο το σαπούνι 

πηγαίνει απευθείας στους τύπους (καλούπια) προκειμένου να σχηματοποιηθεί. Η 

μέθοδος βρασμού είναι συνεχής διαδικασία, η γλυκερίνη απομακρύνεται από το τελικό 

προϊόν και χρησιμοποιείται αποκλειστικά από τη βιομηχανία μεγάλης κλίμακας. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Saponification.png
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Οι μέθοδοι της βιομηχανικής παρασκευής σαπουνιών είναι διάφοροι. Απλούστερη 

είναι η ψυχρή σαπωνοποιία, που μ’ αυτή σχηματίζεται γαλάκτωμα με διαλύματα 

καυστικού καλίου ή νατρίου. Μ’ αυτή τη μέθοδο, η γλυκερίνη που παράγεται μένει στο 

σαπούνι, χωρίς να μπορούμε να την πάρουμε και μένει πολλές φορές και λίπος 

αχρησιμοποίητο, που υποβαθμίζει την ποιότητα του σαπουνιού. Αυτά είναι τα 

μειονεκτήματα αυτής της μεθόδου, που χρησιμοποιείται σε μικρά ποσοστά. Συνήθως 

εφαρμόζεται η μέθοδος της ημιέψησης, κατά την οποία το γαλάκτωμα παραμένει για 

λίγο χρονικό διάστημα σε θερμοκρασία 90° C και γίνεται χημική ανάλυση των 

προϊόντων. 

 

Κλασική είναι η μέθοδος παρασκευής των 

σαπουνιών τύπου Μασσαλίας.  Σ’ αυτήν, οι 

λιπαρές ουσίες και τα αλκάλια θερμαίνονται 

σε λέβητες και σχηματίζουν χυλό. Ακολουθεί 

η εξαλάτωση, δηλ. η προσθήκη διαλύματος 

αλατιού, που απομακρύνει τη γλυκερίνη, τις 

ακαθαρσίες και διάφορες άλλες ουσίες. Στη 

συνέχεια γίνεται το ψήσιμο οπότε προστίθεται 

νερό και θερμαίνεται ξανά η μάζα του 

σαπουνιού, πριν χυθεί σε καλούπια και κοπεί 

στο επιθυμητό μέγεθος. Η μέθοδος αυτή 

απαιτεί 24 μέχρι 60 ώρες. Σε σύγχρονες 

εγκαταστάσεις η διαδικασία απλοποιείται. 

Νεότερες μέθοδοι τείνουν να εκτοπίσουν τις 

παλιές. Σε μια από αυτές, χρησιμοποιούνται 

λιπαρά οξέα, που εξουδετερώνονται με 

ανθρακικά άλατα. Τα προϊόντα τους 

χρησιμοποιούνται κυρίως για αρωματικά 

σαπούνια. 

Το αρωματικό σαπούνι δεν πρέπει να περιέχει ασαπωνοποίητα προϊόντα, ενώ περιέχει 

άλκαλι και αλάτι σε ελάχιστα ποσοστά. Περιέχει επίσης άρωμα και χρωστικές ουσίες. 
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Παραδοσιακό εργοστάσιο σαπουνιού 

 

 
 

Το παραδοσιακό σαπωνοποιείο Πατούνη χρονολογείται από το 1850, όταν 

ο Απόστολος Πατούνης, μηχανολόγος μηχανικός, ιδιοκτήτης και συνεχιστής μιας 

οικογενειακής παράδοσης, που αρχίζει το 1850 στη Ζάκυνθο, με την ίδρυση της 1ης 

ελληνικής σαπωνοποιΐας “Σπύρος Μπαζάκης & Σια “.  

 

 

 

 

 

 

Ένας στους Λεωφ. Αλεξάνδρας και ένα 

άλλο κοντά στην Κέρκυρα 's 

Hospital.Σαπούνι κατασκευή ήταν μια 

παράδοση στην Κέρκυρα ήδη λόγω της 

μεγάλης ποσότητας του ελαιολάδου που 

παράγεται στο νησί. Στα χρόνια πριν από 

το εργοστάσιο οι γυναίκες 

χρησιμοποιούνται για να κάνουν τις δικές 

σαπούνι και Πατούνη τους με πολλούς 

τρόπους έχει διατηρήσει την ήδη 

υπήρχαν παλιά παράδοση, όταν άρχισε 

να κάνει σαπούνι. 
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Ο Απόστολος Πατούνης, του οποίου ο 

προ-προ παππούς ίδρυσε το εργοστάσιο, 

πιστεύει ότι το εργοστάσιο είναι από τα 

πολύ σπάνια που κάνουν σαπούνι με τον 

παραδοσιακό τρόπο και το μόνο που ξέρει 

είναι στο Χαλέπι στη Συρία. 

Το σαπούνι ξεκινά από το ελαιόλαδο, το 

οποίο επεξεργάζεται με καυστική σόδα σε 

θερμαινόμενους σωλήνες για περίπου μία 

εβδομάδα. Το υγρό σαπούνι που 

προκύπτει στη συνέχεια το ρίχνει σε 

ανοιχτά καλούπια όπου παραμένει για μια 

εβδομάδα ή δύο για να 

στερεοποιηθεί. Τέλος οι ράβδοι 

τοποθετούνται σε ξύλινα ράφια για την 

θεραπεία για 3-4 μήνες. Τα βασικά και τα 

αγνά και φυσικά συστατικά που 

χρησιμοποιούνται για τα σαπούνια 

Πατούνη , δεν είναι πρόσθετα ,εκτός αν 

έχει δηλωθεί συγκεκριμένα. 

Ο Πατούνης κατασκευάζει τέσσερις 

βασικούς  τύπους σαπουνιού. Πράσινο 

σαπούνι από ελαιόλαδο ελαφρόπετρα 

ελαιολάδου γνωστό για απολυμαντικό και 

θεραπευτικές ιδιότητες για δερματικές 

λοιμώξεις, αλλεργίες, κατακλίσεις και 

τεταμένες μύες. 
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ΛΕΥΚΟ ΣΑΠΟΥΝΙ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ που 

είναι υποαλλεργικό και ό, τι καλύτερο για 

τη χρήση του προσώπου. Όλα τα σαπούνια 

είναι 100% οικολογικά και 100% 

βιοδιασπώμενα. 

 

Οικονομικό στη χρήση και εξακολουθούν να αναγνωρίζονται ως ένα από τα 

παλαιότερα μυστικά ομορφιάς που έχουν έρθει παραδοσιακά από την γιαγιάδες στις 

εγγονές. 

Τα προιόντα τα οποία χρησιμοποιούμε για την δημιουργία των σαπουνιών μας είναι 

αυστηρώς ελεγμένα και υψίστης ποιότητος. Η  βάση είναι το αγνό παρθένο ελαιόλαδο, 

( ονομασία κατηγορίας προέλευσης  ''extra παρθένο και παρθένο ελαιόλαδο'' ), το 

ΝαΟΗ (καυστική σόδα ) με το απεσταγμένο νερό και τα διάφορα εκχυλίσματα 

βοτάνων και αιθέριων ελαίων, χωρίς συνθετικά χρώματα, αρώματα ή διάφορα 

συντηρητικά. 

Το ελαιόλαδο είναι, επιστημονικά αποδεδειγμένο, το πολυτιμότερο φυτικό έλαιο που 

υπάρχει στη φύση, εμπλουτισμένο με μονοακόρεστα λιπαρά, ελαικό οξύ και 

πολυφενόλες όπως και το ισχυρότατο αντιοξειδοτικό, την υδροξυτυροσόλη. 

 Χάριν της πολύτιμης και μοναδικής αυτής σύνθεσης , όταν χρησιμοποιείται 

επιδερμικά, επιτυγχάνεται με φυσικό τρόπο η ενυδάτωση  των ιστών και η 

αναζωογόνησης του δέρματος, αφήνοντας μία αίσθηση δροσιάς και φρεσκάδας 

Η προσθήκη των βοτάνων ενισχύει, δυναμώνει και διακρίνει τις θεραπευτικές ιδιότητες 

του ελαιολάδου, αναλόγως με την εκάστοτε σύνθεση. 

  

 

http://www.athana.eu/photos/big/sapounia-paragogi-001.jpg
http://www.athana.eu/photos/big/sapounia-paragogi-006.jpg
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Κατά την διάρκεια της σαπωνοποίησης, αυτό που 

κάνει τα σαπούνια μας ξεχωριστά, είναι η αργή αλλά 

συγχρόνως ποιοτική " ψυχρά μέθοδος " στην οποία 

το ελαιόλαδο δεν βράζεται, όπως συνηθίζεται στην 

βιομηχανική παραγωγή υποβαθμίζοντας σημαντικά 

τις ιδιότητες του, αλλά αναμιγνύεται με τα υπόλοιπα 

συστατικά στη φυσική του θερμοκρασία, 

διατηρώντας κατ' αυτόν τον τρόπο, ακέραια τα 

φυσικά συστατικά του και η γλυκερίνη που 

παράγεται παραμένει εξ ολοκλήρου μέσα στο σαπούνι. Επίσης καθ' όλην 

την διαδικασία, δεν υπάρχουν καθόλου απόβλητα και τα σαπούνια που δημιουργούμε, 

είναι 100% βιοδιασπώμενα, χωρίς να μολύνουν ή να επιβαρύνουν το περιβάλλον, στο 

ελάχιστο. 

Η τελική ωρίμανση των σαπουνιών επιτυγχάνεται πλήρως, μετά την πάροδο οκτώ και 

πλέον, εβδομάδων έχοντας αυτά εκτεθειμένα σε φυσικά αεριζόμενο χώρο, συγχρόνως 

με την ολοκληρωτική εξάτμιση του ΝαΟΗ, αφήνοντας ένα καθαρό φυσικό προϊόν 

έτοιμο προς χρήση. 

ΠΡΟΣΟΧΗ ,  μετά  την  χρήση  του  σαπουνιού,  καλό  είναι,  να  εναποθέτουμε  αυτ

ό  σε  μία  μεταλλική  ή  ξύλινη  σχάρα,  έτσι  ώστε  να  παραμένει  στεγνό.  Κατ'  αυτ

όν  τον  τρόπο  διαρκεί  περισσότερο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.athana.eu/photos/big/sapounia-paragogi-012.jpg
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ΜΕΡΟΣ Β 

Β1 Υγεία και ελαιόλαδο 

 

Ο φυσικός «χυμός» του ελαιόλαδου, με την ιδανική χημική του σύσταση και χωρίς 

εκχυλίσματα και βελτιωτικά, χάρισε για αιώνες την υγεία και τη μακροζωία στους 

λαούς της Μεσογείου, οι οποίοι και τον χρησιμοποίησαν ως βασική λιπαρή ουσία στην 

καθημερινή τους διατροφή. Η τροφική, θρεπτική και βιολογική για τον ανθρώπινο 

οργανισμό αξία του είναι πολύ σημαντική, γι' αυτό το ελαιόλαδο συγκαταλέγεται στη 

λίστα των 10 ωφελιμότερων ειδών διατροφής. 

Στις συστατικές του ουσίες, που δίνονται στον πίνακα που ακολουθεί, θα πρέπει να 

προστεθούν 600 επιπλέον αντιοξειδωτικές ουσίες, οι οποίες μέχρι σήμερα δεν έχουν 

μελετηθεί πλήρως. 

Βιταμίνη Ε : 3 – 30mg 

Προβιταμίνη Α (καροτίνη)  

Μονοακόρεστα λιπαρά οξέα: 56 – 63% ( Ελαϊκό οξύ ) 

Πολυακόρεστα μη λιπαρά 

οξέα: 

3,5 – 20% (Λινολικό 

οξύ) 

Πολυακόρεστα λιπαρά οξέα: 
0 – 1,5% (Λινολενικό 

οξύ) 

Κεκορεσμένα λιπαρά οξέα: 8 – 23,5% 

Λιπίδια: 99% ( 990cals/100g) 

Το ελαιόλαδο, όπως και όλα τα άλλα έλαια, περιέχει λιπαρά οξέα,  τα οποία 

διακρίνονται σε τρία είδη: 

κεκορεσμένα, 

μονοακόρεστα και 

πολυακόρεστα. Τα ζωικά 

λίπη περιέχουν κυρίως 

κεκορεσμένα λιπαρά οξέα, 

τα σπορέλαια 

πολυακόρεστα κυρίως 

λιπαρά οξέα, ενώ το 

ελαιόλαδο διαφοροποιείται, 

γιατί περιέχει κυρίως 

μονοακόρεστα λιπαρά οξέα 

σε ποσοστό μέχρι και 83%. 

Το ελαϊκό οξύ, βασικό 

συστατικό του ελαιόλαδου, 

αποτελεί ένα τέτοιο μονοακόρεστο λιπαρό οξύ. Τα υπόλοιπα λιπαρά οξέα του 

ελαιόλαδου είναι ελάχιστα κεκορεσμένα και κάποια πολύ βασικά πολυακόρεστα, όπως 

το λινολικό οξύ και το λινολενικό. Η συνύπαρξη του ελαϊκού οξέος με το λινολικό και 

το λινολενικό δίνει στο ελαιόλαδο τη μοναδική βιολογική αξία του. 

Φυσικά αντιοξειδωτικά: Εκτός των λιπαρών ουσιών, το ελαιόλαδο περιέχει μικρές 

ποσότητες άλλων στοιχείων, στα οποία και οφείλονται οι ευεργετικές του ιδιότητες. 
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Αυτά τα στοιχεία είναι βιταμίνες και προβιταμίνες (Α και Ε), μέταλλα, όπως το 

σελήνιο, και μια ολόκληρη, ετερογενής τάξη (πολυ)-φαινολικών, κυρίως, ουσιών, που 

ονομάζονται αντιοξειδωτικά. Όπως, εξάλλου, υποδηλώνει και το όνομα τους, οι 

αντιοξειδωτικές αυτές ουσίες προστατεύουν τα κύτταρα από το οξειδωτικό στρες, το 

ενεργό οξυγόνο και τις ελεύθερες ρίζες. Οι τελευταίες είναι ουσίες που έχουν 

ενοχοποιηθεί για τη βλάβη των πυρηνικών οξέων και πρωτεϊνών, και θεωρούνται ως 

οι πρωταρχικοί βλαπτικοί παράγοντες διαφόρων χρόνιων νόσων, όπως ο καρκίνος. Η 

παρούσα ανασκόπηση συζητεί το ρόλο αυτών των μικροστοιχείων του ελαιολάδου, ως 

προστατευτικών παραγόντων έναντι χρόνιων νοσολογικών καταστάσεων, με ιδιαίτερη 

έμφαση στον καρκίνο. 

Ελαιόλαδο και πεπτικό σύστημα: Το ελαιόλαδο είναι η περισσότερο ανεκτή λιπαρή 

ουσία για το στομάχι του ανθρώπου, σε σύγκριση πάντα με τις άλλες λιπαρές ουσίες. 

Παρουσιάζει τον καλύτερο δείκτη πεπτικότητας και απορροφητικότητας από τα 

εντερικά τοιχώματα. Έτσι βοηθάει στη μείωση των γαστρικών υγρών, εξομαλύνοντας 

το αίσθημα της δυσπεψίας. Επιπλέον δημιουργεί το αίσθημα του κορεσμού και ευνοεί 

την πέψη των θρεπτικών συστατικών της τροφής. 

Η παροχή του σε ελκοπαθείς, οι οποίοι σιτίστηκαν με τροφές που παρασκευάσθηκαν 

αποκλειστικώς με ελαιόλαδο, είχε ως αποτέλεσμα να περιορισθεί  η έκταση  του 

έλκους, ιδιαίτερα του δωδεκαδάκτυλου (πολλά έως και επουλώθηκαν), ενώ 

περιορίσθηκαν σημαντικά οι πόνοι. Κλινικές έρευνες απέδειξαν ότι το ελαιόλαδο έχει 

μεγάλη απορροφητικότητα από το βλεννογόνο του εντέρου με αποτέλεσμα να 

καταπραΰνει πολλά εντερικά σύνδρομα και να υποβοηθεί στη σωστή λειτουργία του 

παχέος εντέρου, ενώ παράλληλα μειώνει αισθητά ή και εξαλείφει τα συμπτώματα της 

δυσκοιλιότητας. Μία ή δύο κουταλιές ωμό ελαιόλαδο νωρίς το πρωί είναι ιδανικό για 

άτομα που πάσχουν από χρόνια δυσκοιλιότητα, ή όταν αυτή εμφανίζεται περιστασιακά 

σε περιπτώσεις εγκυμοσύνης, νηστείας και δίαιτας με μεγάλο ποσοστό λήψεως 

πρωτεϊνών. 

Ελαιόλαδο και επιδερμίδα : Το ελαιόλαδο προστατεύει το ανθρώπινο δέρμα από την 

ηλιακή ακτινοβολία και τα εγκαύματα που αυτή μπορεί να του προκαλέσει. 

Αυτή του η ιδιότητα οφείλεται στη δράση της βιταμίνης Ε και της προβιταμίνης Α 

καθώς και στις πολυακόρεστες λιπαρές ουσίες του. Επιπλέον προστατεύει και 

αναστέλλει την εξέλιξη ιδιαίτερα των παιδικών εκζεμάτων και ανακουφίζει από τα 

τσιμπήματα των εντόμων. 

Το 1988 ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα μιας νέας έρευνας, σύμφωνα με την οποία 

η χλωροφύλλη που ως ουσία συναντάται αποκλειστικά στο ελαιόλαδο προάγει το 

μεταβολισμό, διεγείρει την αύξηση των κυττάρων και συμβάλλει στην αιμοποίηση, με 

αποτέλεσμα να επιταχύνεται η διαδικασία επούλωσης των τραυμάτων. 

Ελαιόλαδο και γηρατειά: Η γήρανση είναι μια προοδευτική διαδικασία, η οποία 

συνοδεύεται από σειρά βιολογικών αλλαγών που μοιραία οδηγούν στο θάνατο. 

Έρευνες της περασμένης δεκαετίας σε άτομα προχωρημένης ηλικίας, απέδειξαν ότι 

εκείνα που κατανάλωναν ελαιόλαδο, προστατεύονταν από τις αλλοιώσεις που 

σημειώνονται στο κεντρικό νευρικό σύστημα και στον εγκέφαλο, με την πάροδο του 

χρόνου, χάρη στις αντιοξειδωτικές του ουσίες. 
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Ελαιόλαδο και καρκίνος: Σύμφωνα με την πρόσφατη έρευνα του δρ. Δ. Τριχόπουλου 

της Σχολής Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ, οι γυναίκες που 

καταναλώνουν ελαιόλαδο περισσότερο από μια φορά ημερησίως έχουν 25% λιγότερες 

πιθανότητες να παρουσιάσουν καρκίνο του μαστού έναντι εκείνων που καταναλώνουν 

σπάνια λάδι ελιάς. Για παράδειγμα, στην περιοχή της Μεσογείου, όπου σημειώνεται 

μεγάλη κατανάλωση ελαιόλαδου, υπάρχουν χαμηλές συχνότητες αρκετών μορφών 

καρκίνου, όπως του μαστού, των ωοθηκών και του ενδομητρίου. 

Ελαιόλαδο - χοληστερίνη και καρδιακές παθήσεις: Κατά τη διάρκεια της 

περασμένης δεκαετίας είδαν το φως της δημοσιότητας δεκάδες επιδημιολογικές 

μελέτες (Seven Countries Study), οι οποίες κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι το 

ελαιόλαδο προστατεύει από τις καρδιαγγειακές παθήσεις. 

Το μοντέλο διατροφής των κατοίκων της Μεσογείου και ιδιαίτερα των Κρητικών 

περιλαμβάνει άφθονους υδατάνθρακες, αυξημένες ποσότητες φρούτων και λαχανικών, 

μικρές ή μέτριες ποσότητες κρέατος και γαλακτοκομικών προϊόντων, αρκετά όσπρια, 

μέτριες ποσότητες ψαριών και πολύ φυτικό λάδι, το οποίο κατά αποκλειστικότητα είναι 

ελαιόλαδο. Κάποιοι ερευνητές πρόσθεσαν και το κόκκινο κρασί, ενώ δεν ήταν λίγοι κι 

εκείνοι που υποστήριξαν ότι σημαντικό ρόλο παίζει το ίδιο το περιβάλλον της 

Μεσογείου καθώς και οι πολιτισμικές και φιλοσοφικές πεποιθήσεις που χαρακτηρίζουν 

τους λαούς της. Όλα τα δεδομένα συνέκλιναν πάντως στο γεγονός ότι το γενεσιουργό 

αίτιο των καρδιαγγειακών νοσημάτων είναι όχι τόσο η συνολική ποσότητα των 

λιπαρών ουσιών που λαμβάνει ένα άτομο μέσω της διατροφής του, όσο η επιλογή 

αυτών. Κατά συνέπεια, η σωστή αναλογία κεκορεσμένων λιπαρών οξέων και μονό- 

ακόρεστων είναι αυτή που 

προφυλάσσει από τα καρδιακά 

νοσήματα. Σε αυτήν ακριβώς τη 

διαπίστωση κατέληξαν οι μελέτες 

και οι έρευνες που άρχισαν να 

επανεξετάζουν τις υγιεινές 

ιδιότητες των μονοακόρεστων 

λιπιδίων γενικά και ειδικότερα 

του ελαιόλαδου. Η αναζωπύρωση 

του επιστημονικού 

ενδιαφέροντος για το ελαιόλαδο 

πυροδοτήθηκε από τη 

συνειδητοποίηση ότι οι υψηλές 

συγκεντρώσεις της «καλής» 

χοληστερίνης  στο αίμα (HDL) είναι το ίδιο σημαντικές για μια καλή 

καρδιαγγειακή  υγεία με  τις  χαμηλές  της «κακής» χοληστερίνης (HDL,). Το 

ελαιόλαδο, το οποίο ουσιαστικά είναι ένα από τα σημαντικότερα μονοακόρεστα λίπη, 

αυξάνει την «καλή» χοληστερίνη και μειώνει την «κακή», κτίζοντας ένα πολύ 

ισορροπημένο λιπιδικό σύστημα στο αίμα. Έτσι δρα απαγορευτικά στο σχηματισμό 

«πλακιδίων» λίπους στα αρτηριακά τοιχώματα, τα οποία εξελίσσονται τελικώς σε 

θρόμβους και επιφέρουν τα εμφράγματα της στεφανιαίας ή του μυοκαρδίου. Αυτό το 

πλεονέκτημα του ελαιόλαδου, σε συνδυασμό με την αυξημένη περιεκτικότητα του σε 

φυσικές αντιοξειδωτικές ουσίες και τα άλλα του σημαντικότατα ευεργετικά στοιχεία, 

που του χαρίζουν ισόρροπη χημική σύσταση, το κατατάσσουν πρώτο στη λίστα των 

τροφών που συμβάλλουν στη χαμηλή στάθμη της χοληστερίνης στο αίμα, παρέχοντας 

προστασία από τις καρδιαγγειακές παθήσεις, όπως η στεφανιαία νόσος και το 

έμφραγμα του μυοκαρδίου. Την επίδραση των διαφορετικών λιπαρών ουσιών στον 
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οργανισμό καθώς και το μεταβολισμό τους, ανά γεύμα, μελέτησε σε πρόσφατο 

πειραματισμό του ο καθηγητής Προληπτικής Ιατρικής και Διατροφής στο 

Πανεπιστήμιο Κρήτης, Αντώνης Καφάτος. Στο πρώτο πείραμα συγκρίθηκαν οι 

λιπαιμικές αποκρίσεις σε άνδρες από τη Νότια και Βόρεια Ευρώπη, που 

κατανάλωσαν  τροφές με διαφορετικές λιπαρές ουσίες. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι 

τα άτομα από την Κρήτη είχαν τη μεγαλύτερη και καλύτερη ικανότητα χειρισμού των 

λιπαρών ουσιών μετά το γεύμα, λόγω της κατανάλωσης ελαιόλαδου, που δρα 

ανασταλτικά στο σχηματισμό θρόμβων, ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο εμφάνισης 

εμφράγματος. 

Ελαιόλαδο, παιδική ηλικία και ανάπτυξη εγκεφάλου - σκελετού:  Η διατροφή είναι 

ένα πολύ σημαντικό θέμα για τα βρέφη και τα παιδιά. Μια λανθασμένη διατροφή στην 

παιδική ηλικία, με θρεπτικά συστατικά σε υπερβολικές ή σε πολύ μικρές ποσότητες, 

μπορεί τελικά να είναι υπεύθυνη για πολυάριθμες δυσάρεστες επιπτώσεις στη 

μετέπειτα ζωή. Τα λιπίδια παίζουν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στη βρεφική και παιδική 

διατροφή, τόσο από ποσοτική όσο και από ποιοτική άποψη. Οι απαιτήσεις σε λιπίδια 

είναι μεγαλύτερες στην παιδική ηλικία από ό,τι στους ενήλικες. Σύμφωνα με έναν 

πρόχειρο υπολογισμό, το 50% της συνολικής πρόσληψης θερμίδων για τα παιδιά που 

θηλάζουν γίνεται με τη μορφή λιπιδίων, με αναλογία κεκορεσμένων, μονοακόρεστων 

και πολυακόρεστων οξέων 4:3:1 και με μέσο όρο χοληστερίνης της τάξης των 150 mg. 

Επομένως, τα πολυακόρεστα αντιστοιχούν στο 8-10% αυτών των λιπιδίων. Από το 

ποσοστό αυτό, 5-8% ανήκει στη σειρά Ω3 (οι τιμές αυτές μπορούν να 

διαφοροποιηθούν κατά πολύ ανάλογα με τη διατροφή της μητέρας). Όταν 

απογαλακτίζεται, το βρέφος εξακολουθεί να χρειάζεται σχετικά μεγάλη ποσότητα 

λιπιδίων, η οποία βαθμιαία μειώνεται στο 30% του συνόλου των προσλαμβανόμενων 

θερμίδων στην πρώτη και στη μετέπειτα παιδική ηλικία, μέχρι να προσαρμοστεί στις 

σχετικές απαιτήσεις των ενηλίκων. 

 

ΛΙΠΑΡΑ ΟΞΕΑ 

Λίπη/Έλαια Κεκορεσμένα Ελαϊκό Λινολικό Λινολενικό (Α-λινολεϊκό) 

Ανθρώπινο γάλα 42-48% 32-35% 7-11,5% 0,5-1,5% 

Ελαιόλαδο 8-23,5% 56-83% 3,5-20% 0,0-1,5% 

Αγελαδινό γάλα 43-49% 35-40% 1,5-2,1% - 

Φυστικέλαιο 17-21% 40-70% 13-28% - 

Ηλιέλαιο 5-13% 21-55% 56-66% - 

Αραβοσιτέλαιο 12-18% 32-35% 34-62% 0,1-2,5% 
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Στη διατροφή του βρέφους θα πρέπει να τηρηθεί η αναλογία του 4:3:1 μεταξύ 

κεκορεσμένων, μονοακόρεστων και πολυακόρεστων λιπών, η οποία είναι ανάλογη με 

εκείνη του ανθρώπινου γάλακτος, εφόσον όλα τα λιπαρά οξέα είναι απαραίτητα για 

την ισόρροπη ανάπτυξη του παιδιού. Μια πειραματική μελέτη σχετικά με τα 

αποτελέσματα του ελαιόλαδου, του ηλιέλαιου και των κεκορεσμένων λιπών, αναφέρει 

την εμφάνιση αλλοιώσεων στα δομικά λιπίδια του εγκεφάλου και του συκωτιού 

εκείνων των ζώων που τρέφονταν αποκλειστικά με ηλιέλαιο, όχι όμως κι εκείνων που 

τρέφονταν με ελαιόλαδο. Αυτές οι αλλοιώσεις αποδεικνύουν ότι οι αναπτυσσόμενοι 

ιστοί απαιτούν επαρκή ποσότητα βασικών λιπαρών οξέων, σε ισόρροπη βέβαια 

αναλογία.  Το ελαιόλαδο, λοιπόν, είναι εκείνο που προσφέρει αρκετά βασικά λιπαρά 

οξέα για την καλή ανάπτυξη των νεογνών και το σημαντικότερο, ότι η αναλογία του 

είναι παρόμοια με εκείνη του μητρικού 

γάλακτος. 

Επιπλέον, σύμφωνα με νέες μελέτες, το 

ελαιόλαδο επιδρά ευνοϊκά στην ανάπτυξη 

και εξέλιξη του κεντρικού νευρικού 

συστήματος και του εγκεφάλου των 

νεογνών, καθώς και στην πρόληψη της 

υψηλής χοληστερίνης, ιδιαίτερα σε παιδιά 

με βεβαρημένο οικογενειακό ιστορικό, 

λόγω του μονοακόρεστου ελαϊκού οξέος 

και του λινολενικού οξέος που περιέχει. 

Στην παγκόσμια μάλιστα βιβλιογραφία 

επισημαίνεται συχνά ότι η γλυκεριδική 

σύνθεση του ελαιόλαδου είναι παρόμοια 

με εκείνη του μητρικού γάλακτος. 

Ταυτόχρονα αποδείχθηκε ότι οι μητέρες 

που θηλάζουν και οι οποίες 

προσλαμβάνουν ικανές ποσότητες 

ελαιόλαδου στην καθημερινή τους 

διατροφή, παράγουν γάλα με άριστη 

περιεκτικότητα σε λιπαρά οξέα, 

διασφαλίζοντας έτσι τη φυσιολογική 

ανάπτυξη του νευρικού συστήματος των 

νεογνών τους. 

Ελαιόλαδο και ανάπτυξη, σκελετού: Ο Laval-Jeantet και οι συνεργάτες του 

ανακοίνωσαν το 1980 μια ενδιαφέρουσα μελέτη σχετικά με το ρόλο των λιπιδίων στην 

ανάπτυξη του οστικού συστήματος του ανθρώπινου οργανισμού, τα οποία 

εμπλουτίζουν τα οστά με μεταλλικά στοιχεία. Στην έρευνα αυτή, δόθηκαν σε 

προσφάτως απογαλακτισθέντα ποντίκια τροφές των οποίων τα λιπίδια διέφεραν από 

την άποψη της ποσότητας και της σύνθεσης των λιπαρών οξέων. Τα ευρήματα 

αποδεικνύουν ότι τα λιπαρά είναι ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη του σκελετού 

και πως: «η καλύτερη ανάπτυξη και προσθήκη μεταλλικών στοιχείων παρατηρείται 

στην περίπτωση πρόσληψης ελαϊκών γλυκεριδίων, τα οποία συμπληρώνονται από μια 

ελάχιστη ποσότητα πολυακόρεστων λιπαρών οξέων, που κατά κύριο λόγο υπάρχουν 

στο ελαιόλαδο». 

Οι ίδιοι ερευνητές διαπίστωσαν ανατομικές διαφορές ως προς το μέγεθος, το πάχος και 

την υφή των οστών σε ανθρώπους που κατανάλωναν ελαιόλαδο και κατέληξαν στο 
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συμπέρασμα ότι το ελαϊκό οξύ παίζει πρωτεύοντα ρόλο στην ανάπτυξη του οστέινου 

ιστού, πράγμα που επιβεβαίωσαν και νεότερες μελέτες. 

Ελαιόλαδο και διαβήτης: Το λάδι της ελιάς σύμφωνα με τις σύγχρονες κλινικές 

παρατηρήσεις παίζει ένα δυναμικό ρόλο «συντήρησης» του ζαχαρώδη διαβήτη σε 

χαμηλά επίπεδα, ιδιαίτερα σε μη ινσουλινο-εξαρτώμενο τύπο. 

Σύμφωνα με τα βιβλιογραφικά δεδομένα της περασμένης δεκαετίας χορηγήθηκε σε 

διαβητικούς σιτηρέσιο του οποίου η θερμιδική αξία καλυπτόταν κατά 30-45% με λάδι 

ελιάς (μονοακόρεστα λιπαρά οξέα). Αποτελέσματα της «δίαιτας» αυτής ήταν η μείωση 

των λιποπρωτεϊνών α και β στον ορό του αίματος, η σταθερότητα στη στάθμη της 

χοληστερίνης και η παράλληλη μείωση της στάθμης των τριγλυκεριδίων στον ορό του 

αίματος. 

Πρόσφατες ανακοινώσεις (Sintori, 1986), υποστηρίζουν ότι το ελαιόλαδο όταν 

λαμβάνεται ως μοναδική λιπαρή ουσία ιδιαίτερα από άτομα με διαβήτη δρα ευνοϊκά 

στην αργή εκκένωση του περιεχομένου του στομάχου στο δωδεκαδάκτυλο. Με τον 

τρόπο αυτό η πέψη των υδατανθράκων πραγματοποιείται με βραδύ ρυθμό, χωρίς να 

οδηγεί σε απότομη αύξηση της γλυκόζης στο αίμα. 

Η σταθερότητα των επιπέδων της γλυκόζης στο αίμα και η μη ενεργοποίηση του 

μηχανισμού της νεογλυκογένεσης στο συκώτι καθιστούν το ελαιόλαδο ένα ήπιο, 

γευστικό και συνάμα ουσιαστικό «φάρμακο», που μπορεί να ανακουφίσει τα διαβητικά 

άτομα (χωρίς φυσικά να αναστέλλεται ποτέ η φαρμακευτική αγωγή).  

Είναι γνωστό ότι η μεσογειακή διατροφή αποτελεί πρότυπο μιας υγιεινής 

διατροφής, λόγω  της πρόληψης και αντιμετώπισης διαφόρων παθήσεων 

και μακροζωία του πληθυσμού που την καταναλώνουν. Πυρήνας της 

διατροφής αυτής, είναι το ελαιόλαδο. Η μεσογειακή διατροφή προτείνει 

ότι, αμέσως μετά τα φρούτα και τα λαχανικά, σε καθημερινή βάση 

βρίσκεται η κατανάλωση ελαιολάδου.  Το ελαιόλαδο αποτελεί το βασικό 

προστιθέμενο λιπίδιο στη μεσογειακή διατροφή, δίνοντας 9 

χιλιοθερμίδες ανά γρ. (1 κουταλιά σούπας των 15 ml, δίνει 135 kcal). Η 

συνιστώμενη ημερήσια πρόσληψη μονοακόρεστων λιπαρών οξέων 

πρέπει να αποτελεί ποσοστό 15-20% της ολικής ημερήσιας πρόσληψης ενέργειας. Αυτό 

βέβαια πρέπει να αποτελεί μέρος της ολικής ημερήσιας πρόσληψης λίπους και να μη 

ξεπερνά το 30-40% των συνολικών ημερησίων θερμίδων.  

 

 

  Οι αντιοξειδωτικές ουσίες που περιέχονται στο ελαιόλαδο είναι : 

 η βιταμίνη Ε (α-τοκοφερόλη), 

 τα καροτενοειδή (π.χ β-καροτένιο) που βρίσκονται σε μεγαλύτερη αναλογία 

στις πράσινες ελιές, 

 οι φαινόλες που εξαρτώνται από τις κλιματολογικές συνθήκες, την παραγωγή, 

την αποθήκευση και την ωριμότητα των ελιών και χωρίζονται σε απλές (π.χ 

υδροξυτυροσόλη), οι οποίες παρεμποδίζουν την συσσώρευση αιμοπεταλίων, 

με αποτέλεσμα να έχουν αντι-φλεγμονώδη δράση, σε σύνθετες φαινόλες (π.χ 

ολευροπείνη) που βοηθούν στο σχηματισμό νιτρικού οξέος που είναι ισχυρό 

αγγειοδιασταλτικό με αποτέλεσμα να έχει αντιβακτηριδιακή δράση, το 

φερουλικό και καφεϊκό οξύ. 

  Οι αντιοξειδωτικές ουσίες έχουν αντικαρκινική δράση, μέσω της παρεμπόδισης του 

σχηματισμού των ελευθέρων ριζών και ως εκ τούτου του οξειδωτικού στρες. Η δράση 

αυτή είναι πιο σημαντική στις περιπτώσεις καρκίνου του παχέος εντέρου και του ορθού, 
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του μαστού, του προστάτη, του ενδομητρίου καθώς και οποιουδήποτε είδους καρκίνου 

του γαστρεντερικού σωλήνα. Το είδος του λίπους που καταναλώνεται έχει μεγαλύτερη 

σημασία απ’ ότι η ποσότητα στη συχνότητα εμφάνισης καρκίνου. 

Εργαστηριακοί έλεγχοι σε καρκινικά κύτταρα έδειξαν ότι αυτές οι φυτοχημικές 

πολυφαινόλες περιορίζουν αποτελεσματικά την ενεργοποίηση του γονιδίου HER2, το 

οποίο εμπλέκεται άμεσα στην ανάπτυξη των καρκινικών κυττάρων σε περιπτώσεις 

όγκων του μαστού, με άλλα λόγια μπορούν να προκαλέσουν το θάνατο των καρκινικών 

αυτών κυττάρων. Οι επιστήμονες υποστήριξαν επίσης ότι αυτές οι πολυφαινόλες, του 

έξτρα-παρθένου ελαιόλαδου, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως ασφαλής βάση για το 

σχεδιασμό νέων αντικαρκινικών φαρμάκων.  Το σκουαλένιο, κύριο συστατικό του 

ελαιολάδου, έχει αποδειχθεί ότι μειώνει την πιθανότητα εμφάνισης μελανώματος στο 

δέρμα.  

 

 

Το ελαιόλαδο είναι χολαγωγό/ χολοκυστοκινητικό δηλαδή έχει αυξημένη ικανότητα 

απομάκρυνσης της χολής από τη χοληδόχο κύστη, με αποτέλεσμα την πρόληψη της 

χολολιθίασης. Έχει, επίσης, πολύ θετική επίδραση στην πέψη των τροφών και στην 

απορρόφηση θρεπτικών συστατικών (π.χ. ασβεστίου, σιδήρου, μαγνησίου) από αυτές.  

 

Κατά τη διαδικασία της γήρανσης και σε καταστάσεις όπως η απώλεια μνήμης και η 

νόσος του Alzheimer αυξάνονται οι απαιτήσεις του οργανισμού σε μονοακόρεστα λιπαρά 

οξέα, γιατί βοηθούν στο να διατηρείται η δομή του κυτταρικού τοιχώματος του 

εγκεφάλου.  

 

Το ελαιόλαδο έχει επίσης ελαφριά υπακτική δράση, με αποτέλεσμα να βοηθά στην 

αντιμετώπιση της δυσκοιλιότητας.  Άλλα νέα δεδομένα για το ελαιόλαδο: 

Οι περισσότερες επιστημονικές μελέτες που έχουν γίνει για την δράση του ελαιολάδου 

στην υγεία, έχουν αποδείξει την πολύ θετική του επίδραση στα λιπίδια του αίματος και 

γενικότερα στο καρδιοαγγειακό σύστημα. Το ελαιόλαδο φαίνεται πως βοηθά στην 

πρόληψη σχηματισμού θρόμβων και συσσώρευση αιμοπεταλίων, με αποτέλεσμα τη 

μικρότερη συχνότητα εμφάνισης καρδιοαγγειακών νοσημάτων.  Μειώνει την ολική 

χοληστερόλη στο αίμα και την 

«κακή» χοληστερόλη (LDL), τα 

τριγλυκερίδια και την αθηρογενή 

δράση δηλ. την σκλήρυνση και 

στένωση των αρτηριών. Το 

ελαιόλαδο, αυξάνει επίσης την 

«καλή»  χοληστερόλη (HDL), η 

οποία έχει προστατευτική δράση. 

Συνολικά, το ελαιόλαδο επιδρά 

τόσο στην  πρωτογενή όσο και στη 

δευτερογενή πρόληψη (π.χ. 

πρόληψη της εμφάνισης 2ου 

καρδιακού επεισοδίου στον ίδιο 

ασθενή).  

Λόγω της περιεκτικότητας του σε 

πολυφαινόλες μπορεί να επιφέρει 

και μείωση της υψηλής αρτηριακής 

πίεσης (υπέρταση).  Πλούσιες σε μονοακόρεστα  λιπαρά δίαιτες, οδήγησαν σε σημαντική 

μείωση των τριγλυκεριδίων στο αίμα κατά την νηστεία, καθώς και των συγκεντρώσεων 
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χοληστερόλης πολύ χαμηλής πυκνότητας (VLDL).  Παράλληλα, οι πλούσιες σε 

μονοακόρεστα δίαιτες είχαν ως αποτέλεσμα πιο ευνοϊκή ρύθμιση της γλυκαιμίας.  

 

Πρόσφατη μελέτη που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Food Chemistry (2004) και 

πραγματοποιήθηκε από ομάδα Ιταλών ερευνητών, έδειξε ότι μία ουσία που υπάρχει στο 

ελαιόλαδο (ελευρωπαίνη) φαίνεται να αυξάνει την κινητικότητα ενός ενζύμου (πεπσίνη) 

που ευθύνεται για την πέψη της πρωτεΐνης. Τι σημαίνει πρακτικά αυτό; Ότι η πρωτεΐνη 

της φέτας στην παραδοσιακή μας χωριάτικη σαλάτα μεταβολίζεται καλύτερα με την 

παρουσία του ελαιολάδου κι ότι η προσθήκη ελαιολάδου σε σαλάτες με τόνο, κοτόπουλο 

και άλλες πρωτεϊνούχες πηγές είναι η ενδεδειγμένη κίνηση.  

 

Ισπανοί επιστήμονες υποστηρίζουν ότι ουσίες που βρίσκονται στα κατάλοιπα της τριβής 

του ελαιόλαδου περιορίζουν τη διάδοση του AIDS στο σώμα κατά 80%. Σημειώστε, πως 

τα συστατικά αυτά εμπεριέχονται σε πολύ μικρό ποσοστό στα παραπροϊόντα της τριβής 

του ελαιολάδου. Για να ωφεληθεί κανείς θα πρέπει να καταναλώσει τα καθαρά 

σκευάσματα που παράγονται στο εργαστήριο.  

 

Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι τα πλεονεκτήματα στην υγεία επιτυγχάνονται 

καταναλώνοντας αποκλειστικά εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο. Το έξτρα-παρθένο 

ελαιόλαδο, όπως επισήμαναν Ισπανοί επιστήμονες, είναι το ελαιόλαδο που προκύπτει 

από την επεξεργασία των ελιών χωρίς τη χρήση θερμότητας ή χημικών ουσιών και έτσι 

περιέχει φυτοχημικά που αλλιώς θα χάνονταν κατά την φάση της επεξεργασίας. 

 
 

 

Β2 Προστασία του δέρματος με αντιοξειδωτικά  
 

 

Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο περιέχει υψηλά επίπεδα αντιοξειδωτικών που βοηθούν 

στην προστασία του δέρματός σας. 

Υπάρχουν διαφορετικοί και πολύπλοκοι  μηχανισμοί δράσης των αντιοξειδωτικών , τα 

οποία συνοπτικά είτε αποτρέπουν τον σχηματισμό ελευθέρων ριζών , είτε συλλέγουν 

κατεστραμμένες βιολογικές αλυσίδες, είτε επιδιορθώνουν βιολογικά μόρια 

(πρωτεολυτικά ένζυμα), είτε προσπαθούν να εντάξουν την οξειδωτική αντίδραση σε 

μία επωφελή μεταβολική οδό.   

Το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο περιέχει 

υψηλά επίπεδα αντιοξειδωτικών  μόρια που μπορούν να εμποδίζουν την οξείδωση των 

άλλων μορίων. Η οξείδωση μπορεί να παράγει ελεύθερες ρίζες, μια ουσία που πολλοί 

επιστήμονες πιστεύουν βλάβες των κυττάρων. Επειδή το εξαιρετικό παρθένο 
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ελαιόλαδο προέρχεται από το πρώτο πάτημα της ελιάς,  χωρίς τη χρήση θερμότητας ή 

χημικών ουσιών για την εξαγωγή ,είναι πιο κοντά στη φυσική του κατάσταση και 

διατηρεί τα περισσότερα από υγιεινές ιδιότητές του. Τα αντιοξειδωτικά που 

εφαρμόζονται στο δέρμα μπορεί να βοηθήσει στην αποκατάσταση κατεστραμμένων 

κυττάρων και να αποκαταστήσει τη ζωτικότητα του δέρματος. 

 

Β3 Αντιφλεγμονώδης ιδιότητες του εξαιρετικού παρθένου ελαιόλαδου 

στο σαπούνι 

 

 

Το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο είναι φημισμένο για τις αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες 

του. 

Το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο περιέχει επίσης 

μια φυσική χημική ουσία που ονομάζεται oleocanthal, το οποίο οι επιστήμονες 

πιστεύουν ότι δρα ως παυσίπονο με τον ίδιο τρόπο που δρουν τα μη στεροειδή 

αντιφλεγμονώδη φάρμακα (ΜΣΑΦ). Ως εκ τούτου, το εξαιρετικά παρθένο σαπούνι 

ελαιολάδου που εφαρμόζονται στο δέρμα μπορεί να βοηθήσει στη μείωση της 

φλεγμονής. Το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο είναι γνωστό ότι  βοηθήσει τη βελτίωση 

των συνθηκών του δέρματος όπως η ψωρίαση και το έκζεμα. Πολλοί ερευνητές 

εξισώνουν τις επιπτώσεις της εφαρμογής του έξτρα παρθένου ελαιολάδου με τη χρήση 

ιβουπροφαίνης. 

 

Β4 Σαπούνι που δεν φράζει τους πόρους 

 

Ο λόγος είναι ότι, όταν πλένουμε το δέρμα μας, αφαιρούμε στην πραγματικότητα ένα 

στρώμα κυττάρων από κερατοειδή ουσία. Το εξωτερικό του δέρματος δεν έχει 

αιμοφόρα αγγεία – αντιθέτως αποτελείται από 30 στρώσεις κυττάρων από κερατίνη. 

Καθώς αφαιρούμε από την επιφάνεια μια στρώση, αντικαθίσταται από ένα κατώτερο 

στρώμα. Το πλύσιμο συνεπάγεται πάντα την απομάκρυνση μιας στρώσης από το 

εξωτερικό του δέρματός μας. Όμως ποιος είναι ο ρόλος του σαπουνιού; Το δέρμα 

καλύπτεται με ένα λιπώδες στρώμα το οποίο είναι αναμεμειγμένο με σκόνη και κλείνει 

τους πόρους. Το σαπούνι σχηματίζει αφρό που λόγω της επιφανειακής τάσης του έλκει 

τα μικρά σωματίδια της σκόνης από τους πόρους και τα απομακρύνει. Το σαπούνι 

διασπά επίσης το λιπώδες στρώμα στην επιφάνεια των κυττάρων του δέρματος και το 

διαλύει. Έτσι απομακρύνεται το κηλιδωμένο στρώμα του λίπους που βρίσκεται στο 

δέρμα μας. 
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Το σαπούνι από εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο βοηθάει 

στο να μην δημιουργούνται μαύρα στίγματα στο πρόσωπο.  

Επειδή το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο επιβραδύνει τη διαδικασία της οξείδωσης, 

δεν φράζουν οι πόρους του δέρματός σας. Το δέρμα έχει μια κάποια ισορροπία PH, και 

το σαπούνι από εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο έχει αποδειχθεί ότι το βαηθάει να 

διατηρήσει μια σωστή αλκαλική / όξινη ισορροπία. Οι άνθρωποι που πάσχουν από την 

ακμή συχνά χρησιμοποιούν σαπούνι από έξτρα παρθένο ελαιόλαδο για να βοηθήσει να 

μειώσει και να διαγράψει κηλίδες. 

 

Β5 Προστασία από το καρκίνο του δέρματος 
 

 

Οι περιπτώσεις  καρκίνου του δέρματος είναι χαμηλότερες στην περιοχή της 

Μεσογείου ίσως λόγω του σαπουνιού από έξτρα παρθένο ελαιόλαδο. 

Ο Gustiamo, ένας ιταλικος πωλητής τροφίμων, εξηγεί ότι 

μερικοί ερευνητές πιστεύουν ότι τα σαπούνια φτιαγμένα με έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 

μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση του αριθμού των κρουσμάτων καρκίνου του 

δέρματος, να σημειωθεί ότι τα ποσοστά καρκίνου του δέρματος είναι εξαιρετικά 

χαμηλά στις χώρες της Μεσογείου, όπου το ελαιόλαδο χρησιμοποιείται κατά κύριο 

λόγο. Η Βιτάλης News ανέφερε τον Οκτώβριο του 2007 ότι η κατανάλωση έξτρα-

παρθένου ελαιόλαδου μπορεί να βοηθήσει ακόμη και στην καταπολέμηση του 

καρκίνου του μαστού. 

 

Β6 Συμπεράσματα και προτάσεις για παραπέρα μελέτη 
 

 

Η  εργασία αυτή πραγματοποιήθηκε με σκοπό τη μελέτη της αγοράς και τεχνολογίας 

της παραγωγής σαπουνιού. Για να φτιάξουμε σαπούνι ο μόνος τρόπος είναι να 

αναμίξουμε τα λάδια με την αλισίβα (υδροξείδιο του Νατρίου με νερό). Από αυτή 

την  ανάμιξη παίρνουμε ένα καινούριο προϊόν, το σαπούνι, το οποίο περιέχει φυσική 
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γλυκερίνη η οποία παράγεται από την ανάμιξη.  Μετά από ένα μήνα από την παραγωγή 

τα σαπούνια είναι έτοιμα για χρήση,. Έχουν σταθεί και έχουν ωριμάσει στον αέρα. Το 

υδροξείδιο του νατρίου που έχει τυχόν μείνει στο σαπούνι αντιδρά με τον αέρα και 

φεύγει  αφήνοντας πάνω στο σαπούνι μια άσπρη σκόνη. Το pH του σαπουνιού 

κυμαίνεται γύρω στο 7 με 9. Μετά από 1 ολόκληρο χρόνο όμως, το ίδιο σαπούνι δεν 

περιέχει καθόλου μα καθόλου υδροξείδιο του νατρίου! Γι’ αυτό και φτιάχνω μεγάλες 

ποσότητες σαπουνιού και τις αποθηκεύω σε χάρτινα κουτιά ώστε να τις 

χρησιμοποιήσω μετά από ένα χρόνο! Το σαπούνι αυτό είναι πολύ τρυφερό ακόμα 

και  για το ευαίσθητο δέρμα Δυστυχώς δεν υπάρχει κάποιο άλλο σαπούνι πιο φυσικό 

από το στερεό σαπούνι! Ακόμα και τα υγρά χειροποίητα σαπούνια τα οποία παράγονται 

από το υδροξείδιο του Καλίου περιέχουν το χημικό βορικό οξύ το οποίο ουδετεροποιεί 

την ποτάσα και ρίχνει το pH. Το βορικό οξύ είναι κάπως απαραίτητο αλλιώς το υγρό 

σαπούνι θα ήταν πολύ αλκαλικό και επικίνδυνο με το δέρμα. Όμως αυτό το υγρό 

σαπούνι είναι φανταστικό για τον καθαρισμό του σπιτιού και το πλύσιμο των ρούχων 

. Το βορικό οξύ βοηθάει και αυτό στον καθαρισμό και την απολύμανση. Όμως ερεθίζει 

το δέρμα και μπορεί να πειράξει και τα κατοικίδια ζώα. 
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Βασική Ιδέα της Μελέτης 

 
  

Η βασική ιδέα που οδήγησε στην εκπόνηση της παρούσας μελέτης είναι ο έλεγχος της 

σκοπιμότητας για την ίδρυση μιας σύγχρονης μονάδας παραγωγής φυτικών σαπουνιών 

στο Νομό Αττικής. Οι κυριότερες παράμετροι που οδήγησαν στην επιδίωξη του 

συγκεκριμένου επενδυτικού σχεδίου είναι οι ευνοϊκές συνθήκες που αναπτύσσονται τα 

τελευταία χρόνια στο χώρο των φυτικών καλλυντικών. Η βασική δραστηριότητα της 

επιχείρησης θα είναι η παραγωγή και η εμπορία φυτικών σαπουνιών. 

  

Η επωνυμία της επιχείρησης θα είναι «Ζωή Ελλάς Α.Ε.» και ιδρυτές πρόκειται να είναι 

η Ζωή Λύτρα και η Δήμητρα Παπαδοπούλου. Η Ζωή Λύτρα είναι η Γενική 

Διευθύντρια και κατέχει το 60% των μετοχών της εταιρείας. Η Δήμητρα 

Παπαδοπούλου θα αναλάβει τη θέση της Διευθύντριας Μάρκετινγκ και κύριος στόχος 

της θα είναι η δημιουργία εταιρικού ονόματος στο χώρο των φυτικών καλλυντικών. 

Διαθέτει το 40% των μετοχών της εταιρίας. Όσον αφορά στη σύσταση της εν λόγω 

μονάδας, αυτή πρόκειται να λάβει τη νομική μορφή και τα χαρακτηριστικά της 

Ανώνυμης Εταιρείας (Α.Ε.).  

 

Η παρούσα μελέτη ανατέθηκε στο γραφείο μελετών ΖΕΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΕ με 

χρονική προθεσμία παράδοσης τον Νοέμβριο του 2011. Ο λόγος της εκπόνησης της 

μελέτης είναι η διαπίστωση της σκοπιμότητας και της βιωσιμότητας της εν λόγω 

επένδυσης. Η μελέτη υπολογίζεται για 6 μήνες εργασίας και το συνολικό κόστος 

εκπόνησης της μελέτης, καθώς και στο κόστος για τις προπαρασκευαστικές έρευνες 

και τις μελέτες υποστήριξης, έχει υπολογισθεί ότι θα ανέρχεται στα 16.200€. 

 

Ανάλυση της Αγοράς & Μάρκετινγκ 

  

 
Το φυτικό σαπούνι εντάσσεται στον τομέα των καλλυντικών και πιο συγκεκριμένα 

στον τομέα των φυτικών καλλυντικών.  

 

Στον κλάδο των καλλυντικών δραστηριοποιείται σημαντικός αριθμός επιχειρήσεων, η 

πλειοψηφία των οποίων ασχολείται με περισσότερες από μία κατηγορίες καλλυντικών. 

Πολλές είναι οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή ή και εισαγωγή 

καλλυντικών προϊόντων καθώς και σε άλλους κλάδους πέραν των καλλυντικών, όπως 

των φαρμακευτικών και παραφαρμακευτικών προϊόντων, των χημικών, των 

απορρυπαντικών κλπ. Ο ανταγωνισμός που επικρατεί μεταξύ των επιχειρήσεων είναι 

ιδιαιτέρα έντονος.  

 

Σημαντική κρίνεται από παράγοντες του κλάδου η αύξηση των πωλήσεων φυτικών 

καλλυντικών από τα φαρμακεία, ενώ τελευταία προστίθενται και μεμονωμένα 

καταστήματα με ιδιοπαραγόμενα φυτικά καλλυντικά. Αυτές οι αλυσίδες έχουν 

αξιόλογη παρουσία και στο εξωτερικό.  

 

Ένας τομέας του κλάδου των καλλυντικών ο οποίος γνωρίζει ιδιαίτερη άνθιση διεθνώς, 

είναι ο κλάδος των φυτικών καλλυντικών. Τα φυτικά καλλυντικά δείχνουν να 
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αντιστέκονται σθεναρά στην κρίση. Μάλιστα οι εκτιμήσεις που διατυπώνονται για τη 

μελλοντική τους πορεία είναι θετικές. Το μέγεθος της αγοράς φυτικών καλλυντικών 

στην Ελλάδα ανέρχεται στα 60 εκατ. ευρώ περίπου, παρουσιάζοντας από έτος σε έτος 

ρυθμό ανάπτυξης της τάξης του 15-20%. Παρότι παρούσες στην εν λόγω αγορά είναι 

αρκετές πολυεθνικές, η μερίδα του λέοντος ανήκει σε δυο ελληνικές επιχειρήσεις. 

Πρόκειται για την Apivita και την εισηγμένη Κορρές, που όχι μόνο διατηρούν 

σημαντικά μερίδια, αλλά έχουν καταφέρει να επεκτείνουν τις δραστηριότητες τους και 

εκτός συνόρων.  

 

Οι καταναλωτές και στη χώρα μας αποκτούν μια διαφορετική κουλτούρα για τον τρόπο 

ζωής και το περιβάλλον. Γι' αυτό υπάρχει ιδιαίτερη αισιοδοξία για τις προοπτικές των 

φυτικών καλλυντικών παρά την κρίση οι πωλήσεις τους θα συνεχίσουν να ενισχύονται.  

 

Μιλώντας για «καλό σαπούνι», εννοούμε κατ΄ αρχήν σαπούνι ελαιολάδου - όχι από 

άλλο λίπος – και κατά δεύτερον σαπούνι από ελαιόλαδο που δεν έχει υποστεί αλλαγή 

της μοριακής δομής του από βιομηχανικές και χημικές επεξεργασίες, υπεύθυνες για 

την καταστροφή των ευεργετικών χαρακτηριστικών του.  

 

Η αποστολή της επιχείρησης, είναι η παροχή στους πελάτες προϊόντων εξαιρετικής 

ποιότητας, η απόδοση της επένδυσης κατά τα πρώτα χρόνια λειτουργίας και ο 

σχεδιασμός της εταιρίας σε μακροχρόνια βάση και προοπτική. Αυτό θα επιτευχθεί με 

την παραγωγή φυτικών σαπουνιών, τα οποία προσφέρουν ποιότητα στη καθημερινή 

ζωή του ανθρώπου.  

 

Το όραμα της επιχείρησης είναι να καταφέρει να αποσπάσει μερίδιο αγοράς της τάξης 

του 12% στην αγορά των φυτικών καλλυντικών. Τα ποσοστό αυτό μεταφράζεται σε 

120 περίπου τόνους ετήσιας παράγωγής φυσικών σαπουνιών για τον πρώτο χρόνο 

λειτουργίας. Προκειμένου να το πετύχει αυτό θα πρέπει να δημιουργήσει εκείνες τις 

συνθήκες που θα επιτρέψουν όχι μόνο να διαθέσει την παραγωγή αυτή αλλά και να 

πετύχει ικανοποιητικές τιμές διάθεσης.  

 

Η εταιρεία τα πρώτα χρόνια της λειτουργίας της θα έχει ως πρωταρχικό στόχο τη 

δημιουργία σταθερών σχέσεων με τους προμηθευτές, τους εμπόρους αλλά και με τις 

άλλες εταιρίες του κλάδου που θα της επιτρέψουν την πραγματοποίηση πωλήσεων που 

να της εξασφαλίζει τέτοια κέρδη ώστε να μπορέσει να επεκτείνει τις δραστηριότητες 

στο μέλλον και σε άλλες κατευθύνσεις.  

 

Λαμβάνοντας υπόψη το εύρος της εγχώριας αγοράς και εκτιμώντας τους περιορισμούς 

και τις προοπτικές που προσφέρονται σε μια νεοσύστατη μονάδα παραγωγής φυσικών 

καλλυντικών, η εταιρεία έχει σκοπό να προσελκύσει πελάτες αρχικά από την Αθήνα 

και στη συνέχεια και από περιοχές της ευρύτερης Ελλάδας.  

 

Το τμήμα των πελατών που θα στοχεύσει η υπό μελέτη επιχείρηση είναι γυναίκες και 

άνδρες ηλικίας 25-54 ετών. Οι άνθρωποι αυτοί κατοικούν σε αστικά κέντρα, είναι 

εργαζόμενοι μέσης και ανώτερης κοινωνικοοικονομικής τάξης και διαθέτουν ένα 

σημαντικό μέρος του οικογενειακού προϋπολογισμού στην περιποίηση δέρματος.  



 

  
 

54 

Αγορά τεχνολογία πολιτική παραγωγής σαπουνιού με διάφορες ποιότητες 

ελαιόλαδου και μελέτη σκοπιμότητας σαπωνοποιίας 

 

 

Τα προϊόντας της «Ζωή Ελλάς Α.Ε.» είναι Ελληνικά, Φυσικά και Αποτελεσματικά 

συνδυάζοντας την «παραδοσιακή συνταγή» με τη σύγχρονη αντίληψη για την ποιότητα 

ζωής.  

Η ονομασία που επικράτησε για το φυτικό σαπούνι είναι «Fytikon», γιατί με αυτόν τον 

τρόπο τονίζεται η φυτική προέλευση του προϊόντος και θα αποσπάσει ευκολότερα το 

ενδιαφέρον του καταναλωτικού κοινού και θα εξασφαλιστεί η αναγνωσιμότητα του 

προϊόντος. Ποιο συγκεκριμένα η επιχείρηση πρόκειται να παράγει φυτικό σαπούνι 3 

τύπων:  

 

 Σαπούνι Ελιάς  

 Σαπούνι Ελιάς - Λεβάντα  

 Σαπούνι Ελιάς – Βανίλια  

 

Ως προς τα διαθέσιμα, τα φυτικά σαπούνια θα πωλούνται σε χάρτινες συσκευασίες των 

100 γραμμαρίων. 

  

Με βάση την καταγραφή την καταγραφή των πωλήσεων στις οποίες στοχεύει η εταιρία, 

το συνολικό ύψος των εσόδων αναμένεται να ανέλθει στα 2.892.000€ για το πρώτο 

έτος λειτουργίας της. Αντίστοιχα το κόστος μάρκετινγκ ανέρχεται στα 578.400€ και 

περιλαμβάνει όλες τις δαπάνες που πρόκειται να καταβάλει η εταιρία για την 

προώθηση και διανομή των προϊόντων της στους πελάτες. 

 

Πρώτες Ύλες και Εφόδια  
 

 

Η «Ζωή Ελλάς Α.Ε.» για την παρασκευή του φυτικού σαπουνιού θα χρειαστεί ένα 

έλαιο και μια αλκαλική βάση. Σαν έλαιο θα χρησιμοποιηθεί το ελαιόλαδο και σαν βάση 

η καυστική ποτάσα. Πιο συγκεκριμένα, θα χρησιμοποιήσει παρθένο ελαιόλαδο στην 

παρασκευή των φυτικών σαπουνιών από ελληνική εταιρεία επεξεργασίας - 

τυποποίησης ελαιολάδου. Η «Ζωή Ελλάς Α.Ε.» δείχνει ιδιαίτερη σημασία στην 

ποιότητα των προϊόντων της και βασικό ρόλο σε αυτό διαδραματίζουν οι πρώτες ύλες. 

  

Πέραν όμως των πρώτων υλών, η υπό εξέταση μονάδα χρειάζεται κάποια επιπρόσθετα 

υλικά, όπως τα υλικά συσκευασίας, τα οποία εξυπηρετούν τόσο τις ανάγκες φυσικής 

διακίνησης και προστασίας του προϊόντος, όσο και την επίτευξη των στόχων του 

μάρκετινγκ. Έτσι, η εταιρία πρόκειται να προμηθεύεται κάθε δύο μήνες το χάρτινες 

συσκευασίας και τα χαρτοκιβώτια για κάθε κατηγορία προϊόντος. 

  

Προκειμένου, ωστόσο, η μονάδα να είναι σε θέση να λειτουργήσει επαρκώς, 

επιβάλλεται η χρήση κάποιων επιπρόσθετων βοηθητικών υλικών και εφοδίων. 

Συνεπώς, απαιτείται ο απρόσκοπτος εφοδιασμός της μονάδας με τις απαραίτητες 

ποσότητες ηλεκτρισμού, νερού καθώς και διάφορων άλλων αναλωσίμων, όπως χημικά 

αναλώσιμα, ανταλλακτικά, στολές εργασίας. 

  

Με βάση τα παραπάνω διαμορφώνεται το κόστος των πρώτων υλών και εφοδίων που 

κρίνονται απαραίτητα για την λειτουργία της μονάδας. Έτσι, αυτό εκτιμάται ότι θα 

ανέλθει στα 614.160€ κατά το πρώτο έτος της λειτουργίας. 
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Μηχανολογικά και Τεχνολογία  
 

 

Βασική επιδίωξη της επιχείρησης είναι ο εφοδιασμός της παραγωγικής της μονάδας με 

μηχανήματα προηγμένης τεχνολογίας, έτσι ώστε να μεγιστοποιήσει την ποιότητα των 

παραγωγικών της διαδικασιών, ενώ παράλληλα να επιτυγχάνεται ο προγραμματισμός 

της επιθυμητής παραγωγής. Λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις της παραγωγικής 

διαδικασίας προβλέπεται η αγορά της κατάλληλης τεχνολογίας που θα επιτυγχάνει την 

παραγωγή και συσκευασία 120 τόνων φυτικού σαπουνιού ετησίως. Σύμφωνα λοιπόν 

με τις απαιτήσεις του προγράμματος παραγωγής, υπολογίζεται ότι η παραγωγική 

δυναμικότητα της μονάδας κατά το πρώτο έτος θα πρέπει να καλύπτει 0,48 τόνους 

συσκευασμένου φυτικού σαπουνιού ημερησίως, ώστε να ανταποκρίνεται στα επίπεδα 

των εκροών που έχουν προβλεφθεί. 

  

Πιο συγκεκριμένα, ο απαιτούμενος μηχανολογικός εξοπλισμός ο οποίος θα εξυπηρετεί 

το σύνολο των αναγκών της υπό μελέτη επιχείρησης περιλαμβάνει: α) τον Κύριο 

Παραγωγικό Εξοπλισμό, στον οποίο εντάσσονται όλα τα μηχανήματα που θα 

συμμετέχουν στην παραγωγική διαδικασία και β) το Βοηθητικό Εξοπλισμό, στον οποίο 

πέρα από τα μεταφορικά μέσα της μονάδας, συγκαταλέγεται και ο λοιπός εξοπλισμός 

εξυπηρέτησης των διοικητικών της αναγκών. Το κόστος του Κύριου Παραγωγικού και 

του Βοηθητικού Εξοπλισμού ανέρχεται στα 489.485€. 

  

Η επιχείρηση πρόκειται να εφαρμόσει το Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας (ΕΝ ISO 

9001:2000), καθώς και το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ISO 14001:2004). 

Το κόστος τους ανέρχεται στα 10.000€.  

 

Λαμβάνοντας υπόψη τις αντίστοιχες χωρομετρικές προβλέψεις, οι λειτουργικές 

ανάγκες της εταιρείας απαιτούν την κατασκευή μιας κεντρικής κτιριακής μονάδας, η 

οποία πρόκειται να καλύψει επιφάνεια συνολικής έκτασης 2 στρεμμάτων. Την 

κατασκευή αυτών των έργων, η υπό μελέτη επιχείρηση σκοπεύει να την αναθέσει σε 

αρμόδια εταιρεία, η οποία πρόκειται να αναλάβει τη συνολική ευθύνη διεκπεραίωσής 

τους. Πιο συγκεκριμένα, τα τεχνικά έργα πολιτικού μηχανικού χωρίζονται σε τέσσερις 

βασικές κατηγορίες: α) Προετοιμασία και Ανάπτυξη του Χώρου Εγκατάστασης, β) 

Κατασκευή Κτιριακών Υποδομών, γ) Κατασκευή Μονάδων Παραγωγής, δ) 

Κατασκευή Μονάδων Εξυπηρέτησης. Το συνολικό κόστος των έργων πολιτικού 

μηχανικού, εκτιμάται ότι αυτό θα ανέλθει στα 250.000€, ενώ το αντίστοιχο κόστος για 

τη συντήρησή τους υπολογίζεται στα 12.100€ για το πρώτο έτος λειτουργίας. 

 

Οργάνωση της Μονάδας και Γενικά Έξοδα  
 

 

Στην «Ζωή Ελλάς Α.Ε.» οι απαιτήσεις της σε οργανωσιακές μονάδες είναι μπορούν να 

ομαδοποιηθούν στις ακόλουθες 8 κατηγορίες: α) Γενική Διεύθυνση, β) Διεύθυνση 

Ποιότητας, γ) Οικονομική Διεύθυνση, δ) Διεύθυνση Ανθρωπίνων πόρων, ε) Διεύθυνση 

Μάρκετινγκ, στ) Διεύθυνση Παραγωγής, ζ) Διεύθυνση Εφοδιασμού και η) Γραμματεία. 
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Η επίβλεψη και ο συντονισμός των τμημάτων αυτών θα διενεργείται από τη Γενική 

Διεύθυνση, στην οποίο θα ανήκει ο πλήρης λειτουργικός έλεγχος της μονάδας. 

  

Ο καθορισμός του οργανογράμματος της επιχείρησης συμβάλλει στον 

προγραμματισμό και στον έλεγχο του κόστους, μέσω της διαίρεσης του στα αντίστοιχα 

κέντρα κόστους. Τέτοια στοιχεία κόστους εντάσσονται στα γενικά έξοδα της μονάδας, 

τα οποία για το πρώτο έτος λειτουργίας της «Ζωή Ελλάς Α.Ε» εκτιμώνται στα 67.400€. 

 

Ανθρώπινοι Πόροι  
 

 

Ο καθορισμός των ανθρωπίνων πόρων που απαιτούνται στην «Ζωή Ελλάς Α.Ε.», 

αποτελεί υψηλής σπουδαιότητας τμήμα της μελέτης σκοπιμότητας. Το ανθρώπινο 

δυναμικό μέσα στην «Ζωή Ελλάς Α.Ε.» μπορεί να διακριθεί σε διευθυντικό και 

εποπτικό προσωπικό και εργατικό (ειδικευμένοι και ανειδίκευτοι εργάτες). Η διάκριση 

αυτή γίνεται με βάση διάφορα κριτήρια όπως την ποιότητας της εργασίας τους, τον 

ρόλο που διαδραματίζουν, την μόρφωση και την κατάρτιση τους και τον τρόπο 

πληρωμής τους.  

 

Η εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης εξαρτάται και από τον κατάλληλο συνδυασμό 

του εργατικού δυναμικού με το ικανό διευθυντικό και εποπτικό προσωπικό. Το σύνολο 

των εργαζομένων που θα στελεχώσουν τη νέα μονάδα ανέρχεται στα 43 άτομα από τα 

οποία στο διευθυντικό και εποπτικό προσωπικό ανήκουν 25 άτομα και στο εργατικό 

δυναμικό 17 άτομα.  

 

Στο προπαραγωγικό στάδιο θα γίνει και η σχετική ενημέρωση του προσωπικού για το 

ακριβές περιεχόμενο των καθηκόντων τους. Μετά την επιλογή και πρόσληψη, 

ακολουθεί εκπαίδευση των υπαλλήλων από τους υπεύθυνους της εταιρείας που 

προμηθεύει τον τεχνολογικό και μηχανολογικό εξοπλισμό. Επιπλέον, για τον 

εντοπισμό και πρόληψη πιθανών ανωμαλιών, προβλέπεται η πειραματική λειτουργία 

της μονάδας.  

 

Όσον αφορά, τέλος, στην πολιτική των αμοιβών την οποία σκοπεύει να εφαρμόσει η  

υπό μελέτη επιχείρηση, αυτή περιλαμβάνει πέρα από την άμεση αμοιβή και όλες τις 

πρόσθετες παροχές και τα επιδόματα, όπως αυτά προβλέπονται από τον νόμο. Βάσει 

αυτού, το συνολικό κόστος του ανθρώπινου δυναμικού υπολογίζεται ότι κατά το πρώτο 

έτος λειτουργίας θα ανέλθει στο ποσό των 690.690€. 

 

Τοποθεσία-Χώρος Εγκατάστασης- Περιβάλλον  

 

 

Βάσει συστηματικής διερεύνησης και αξιολόγησης εναλλακτικών περιοχών, ως πλέον 

κατάλληλη περιοχή για την εγκατάσταση της υπό μελέτη επιχείρησης παραγωγής και 

εμπορίας φυτικών σαπουνιών επιλέγεται το Βιομηχανικό Πάρκο Κερατέας στο νομό 

Αττικής. Το οικόπεδο που αποδείχτηκε ότι συγκέντρωνε όλα τα επιθυμητά 
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χαρακτηριστικά για τις ανάγκες λειτουργίας και εξυπηρέτησης των επιχειρηματικών 

στόχων της επιχείρησης είναι συνολικής εκτάσεως 2 στρεμμάτων και προβλέπεται να 

κοστίσει 162.000€. Το συνολικό κόστος της επένδυσης που σχετίζεται με την αγορά 

γηπέδου και τα συναφή με την εκμετάλλευσή του έξοδα υπολογίζεται να ανέλθει στα 

180.000€. 

 

 

Προγραμματισμός Εκτέλεσης Έργου 
 

  

Τα κυριότερα στάδια προγραμματισμού της εκτέλεσης ενός επενδυτικού σχεδίου, δεν 

ακολουθούν κάποια αυστηρή αλληλουχία, αλλά συνήθως υπάρχει αλληλοεπικάλυψη 

με σύγχρονο προγραμματισμό των διαφόρων δραστηριοτήτων. Συνεπώς, είναι 

απαραίτητο να προηγηθεί αναλυτικός σχεδιασμός των επιμέρους σταδίων που 

εντάσσονται στο γενικό χρονοδιάγραμμα, εφόσον κάθε ένα από αυτά διαθέτει το δικό 

του χρονικό προγραμματισμό, ο οποίος πρέπει να τηρηθεί. Βάσει των ανωτέρω, η 

ολοκλήρωση καθενός από τα στάδια εκτέλεσης υπολογίζεται να απαιτήσει το πέρας 

των ακόλουθων χρονικών διαστημάτων. 

  

Ο προγραμματισμός εκτέλεσης έργου καθορίζει τα διάφορα στάδια εκτέλεσης του 

επενδυτικού σχεδίου με βάση τους πόρους και τη διάρκεια των δραστηριοτήτων που 

απαιτούνται για κάθε επιμέρους στάδιο. Στη σύσταση της ομάδας επίβλεψης και 

εκτέλεσης του έργου θα μετέχουν πέρα από τα μέλη εκείνα που θα είναι επιφορτισμένα 

με εξειδικευμένες και αυτοτελείς εργασίες και οι ιδρυτές της επιχείρησης, ενώ 

επικεφαλής πρόκειται να τεθεί η Ζ. Λύτρα, η οποία θα έχει και την πλήρη 

εξουσιοδότηση για όλες τις αποφάσεις που αφορούν στην υλοποίηση του επενδυτικού 

σχεδίου. 

  

Η διεκπεραίωση όλων των εργασιών που είναι αναγκαίες για να φέρουν το επενδυτικό 

σχέδιο από το στάδιο της μελέτης σκοπιμότητας στο στάδιο της λειτουργίας, 

προβλέπεται να διαρκέσει 12 συνολικά μήνες, ενώ το αντίστοιχο κόστος υπολογίζεται 

στα 60.940€. 

 

Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Αξιολόγηση της Επένδυσης  

 

Βάσει της αξιολόγησης της επένδυσης υπολογίσθηκε ότι το συνολικό κόστος της θα 

φθάσει το ποσό των 1.593.724€, από τα οποία τα 1.006.625€ αποτελούν τις πάγιες 

επενδύσεις και τις άλλες προπαραγωγικές δαπάνες της μονάδας, ενώ 587.099€ 

προβλέπονται για την κάλυψη των αρχικών αναγκών της σε καθαρό κεφάλαιο κίνησης. 

Από το συνολικό κόστος της επένδυσης το ποσό των 398.431€ πρόκειται να καλυφθεί 

από την κρατική επιχορήγηση, ενώ 796.862€ θα αποτελέσουν το μετοχικό κεφάλαιο 

της επιχείρησης, το οποίο θα καταβληθεί εξ’ ημισείας από τους δύο ιδρυτές. 

Προκειμένου ωστόσο να καλυφθεί το συνολικό κόστος επένδυσης, απαιτείται 

επιπρόσθετη χρηματοδότηση από τρίτους ύψους 398.431€. Όσον αφορά στο συνολικό 

κόστος παραγωγής, αυτό για το πρώτο έτος λειτουργίας της μονάδας θα ανέλθει στο 

ποσό των 2.045.413€.  
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Οι προβλεπόμενες λογιστικές καταστάσεις της επιχείρησης για όλα τα υπό εξέταση έτη 

παρουσιάζουν θετικά στοιχεία όσον αφορά στην κερδοφορία της, ακόμα και μετά την 

προβλεπόμενη διάθεση των κερδών της. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την 

κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης, η «Ζωή Ελλάς Α.Ε.» για το πρώτο έτος 

λειτουργίας της εμφανίζει καθαρά κέρδη της τάξης των 677.270€, ενώ παράλληλα, η 

εικόνα του ισολογισμού εμφανίζεται ικανοποιητική.  

 

Ωστόσο, κατά τη χρηματοοικονομική αξιολόγηση της επένδυσης σύμφωνα με τέσσερις 

αξιόπιστες μεθόδους, το υπό μελέτη επενδυτικό σχέδιο αποδεικνύεται εφικτό, 

συνιστώντας το μια ελκυστική πρόταση. Στο συμπέρασμα αυτό συνηγορεί και η 

συνακόλουθη αξιολόγηση της επένδυσης σε συνθήκες αβεβαιότητας, η οποία 

τεκμηριώνει τη ευστάθεια και τη μικρή ευαισθησία του προτεινόμενου σχεδίου. 

 

Περιγραφή της Ιδέας του Επενδυτικού Σχεδίου  
 

 

Η παρούσα μελέτη, αποβλέπει στον έλεγχο της σκοπιμότητας για την ίδρυση μιας 

σύγχρονης μονάδας παραγωγής φυτικών σαπουνιών στο Νομό Αττικής. Οι κυριότερες 

παράμετροι που οδήγησαν στην επιδίωξη του συγκεκριμένου επενδυτικού σχεδίου 

είναι οι ευνοϊκές συνθήκες που αναπτύσσονται τα τελευταία χρόνια στο χώρο των 

φυτικών καλλυντικών. Προκειμένου λοιπόν να στεφθεί με επιτυχία η προσπάθεια αυτή, 

κρίνεται απαραίτητη η εκπόνηση της μελέτης, έτσι ώστε να διαπιστωθεί σε ποιο βαθμό 

η ιδέα του επενδυτικού σχεδίου έχει προοπτικές επιβίωσης και είναι σε θέση να 

υποστηρίξει τη δημιουργία μιας κερδοφόρας επιχείρησης.  

 

 

Ταυτότητα του Επενδυτικού Σχεδίου 
 

  

Όσον αφορά στη σύσταση της εν λόγω μονάδας, αυτή πρόκειται να λάβει τη νομική 

μορφή και τα χαρακτηριστικά της Ανώνυμης Εταιρείας (Α.Ε.). Η Ανώνυμη Εταιρεία 

(Α.Ε.) είναι κεφαλαιουχική εταιρεία, της οποίας το κεφάλαιο της είναι διαιρεμένο σε 

μετοχές. Το νομικό της πλαίσιο διαμορφώθηκε από τον κωδικοποιημένο νόμο 

2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών», που αποτέλεσε και το επιμέρους «Δίκαιο της 

Α.Ε.». Σύμφωνα με το Εμπορικό Δίκαιο η Α.Ε. είναι πάντα εμπορική εταιρεία ακόμα 

και όταν δεν ασκεί εμπορία. Για την σύσταση της πρέπει να είναι συγκεντρωμένο το 

κατώτατο όριο μετοχικού κεφαλαίου (60.000€). 

  

Η Ανώνυμη Εταιρεία πρέπει να διατηρεί ορισμένες διατυπώσεις δημοσιότητας, οι 

οποίες προστατεύουν τους καλόπιστους τρίτους και τους συναλλασσόμενους. Μέσα σε 

αυτές είναι η δημοσίευση των ετήσιων αποτελεσμάτων κατά ορισμένο τρόπο (δηλ. τον 

Ισολογισμό, τα Αποτελέσματα Χρήσεως και Αποτελέσματα Διαθέσεως τηρώντας το 

Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο) στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και σε μία 

πολιτική εφημερίδα. Στις Α.Ε. το εταιρικό κεφάλαιο διαιρείται σε ίσα μέρη, τις μετοχές, 

οι οποίες είναι ανώνυμες ή ονομαστικές, και μεταβιβάζονται ελεύθερα, εκτός αν το 

καταστατικό υποβάλλει το μεταβιβαστό σε ορισμένους περιορισμούς («δεσμευμένες 

μετοχές»). Κάθε μέτοχος ευθύνεται μέχρι και το ποσό της εισφοράς του. 
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Στις Ανώνυμες Εταιρείες που είναι μετοχικές, κάθε εταίρος (μέτοχος) είναι υπεύθυνος 

μόνο για το ποσοστό συμμετοχής του, δηλαδή για τον αριθμό των μετοχών τις οποίες 

διαθέτει. Ο μέτοχος συμμετέχει στην εκλογή της διοίκησης της εταιρείας, στη 

διαμόρφωση των γενικών αρχών της πολιτικής και στα κέρδη, ανάλογα με τον αριθμό 

των μετοχών που διαθέτει. Στη γενική συνέλευση των μετόχων κάθε μέτοχος διαθέτει 

τόσες ψήφους όσες είναι οι μετοχές που κατέχει. Σε περίπτωση ζημιών ή πτωχεύσεως 

είναι υπεύθυνος μέχρι του ποσού που έχει καταβάλει για τις μετοχές του, δηλαδή, στη 

χειρότερη περίπτωση, οι μετοχές του χάνουν τελείως την αξία τους.  

 

 

Τα βασικά χαρακτηριστικά των Ανωνύμων Εταιρειών είναι:  

 Το μεγάλο σχετικά κεφάλαιο που απαιτείται για την ίδρυσή της  

 Η διαίρεση του κεφαλαίου σε ίσα μερίδια, που ενσωματώνονται σε έγγραφα, 

τις μετοχές 

 Οι αυστηροί όροι δημοσιότητας κατά την ίδρυσή της αλλά και καθ' όλη τη 

διάρκεια της ζωής της  

 Η μακρά διάρκειά της (συνήθως 50 ετών)  

 Η περιορισμένη ευθύνη των μετόχων  

 Η λήψη αποφάσεων κατά πλειοψηφία  

 Η ύπαρξη δύο οργάνων, ήτοι της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του 

Διοικητικού Συμβουλίου  

 

Οι νέες εταιρίες με βάση το μέγεθος τους μπορούν να διαχωριστούν σε:  

 Μεγάλες  

 Μικρές  

 Μικρομεσαίες  

 

Ο παραπάνω διαχωρισμός προκύπτει από τα κριτήρια που 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 2.1 που ακολουθεί:  

 

Πίνακας 2.1 Χαρακτηρισμός μεγέθους επιχειρήσεων 

 Εργαζόμενοι    Σύνολο Ενεργητικού 

Επιχείρησ

η 
 0   αδιάφορο  αδιάφορο 

Πολύ 

Μικρή 
>0 και <10 και  <2 εκ. € ή  <2 εκ. € 

Μικρή >0 και <50 και  <10 εκ. € ή  <10 εκ. € 

Μεσαία >0 και <250 και  <50 εκ. € ή  <43 εκ. € 

Μεγάλη >=250 και  >=50 εκ. € ή  >=43 εκ € 

 

Η υπό μελέτη επιχείρηση ανήκει στην κατηγορία «μικρή επιχείρηση».  

 

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω, η επωνυμία της επιχείρησης, όπως αυτή 

πρόκειται να οριστεί από το καταστατικό ίδρυσης της, θα είναι «Ζωή Ελλάς Α.Ε.» και 

η έδρα της θα βρίσκεται στο Νομό Αττικής (η διαδικασία επιλογής της τοποθεσίας 

αναλύεται στο Κεφάλαιο 8 της παρούσας μελέτης). 
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Σύντομη Περιγραφή του Επενδυτικού Σχεδίου 

  

Σκοπός της επιχείρησης είναι η παραγωγή φυτικών καλλυντικών και η μετέπειτα 

διάθεση τους στην εγχώρια αγορά. Συγκεκριμένα, η βασική δραστηριότητα της 

επιχείρησης θα είναι η παραγωγή και η εμπορία φυτικών σαπουνιών. Το φυτικό 

σαπούνι θα έχει ως βασική πρώτη ύλη το ελαιόλαδο το οποίο θα αγοράζεται από 

ελληνική εταιρεία επεξεργασίας και τυποποίησης ελαιολάδου. Η «Ζωή Ελλάς Α.Ε.» 

θα χρησιμοποιήσει παρθένο ελαιόλαδο στην παρασκευή των φυτικών σαπουνιών. Τα 

φυτικά σαπούνια θα συσκευάζονται σε χάρτινη συσκευασία των 100 γραμμαρίων.  

Κύριοι σταθμοί ανάπτυξης της επιχείρησης μέχρι σήμερα δεν υφίστανται, δεδομένου 

ότι η «Ζωή Ελλάς Α.Ε.» φιλοδοξεί να κάνει την εκκίνηση των δραστηριοτήτων της 

μετά το πέρας του παρόντος έτους (όπως αναλύεται στο Κεφάλαιο 9 της παρούσας 

μελέτης, η 1.1.2013 ορίζεται ως επίσημη ημερομηνία έναρξης των εργασιών της υπό 

εξέταση μονάδας). Η εκτίμηση αυτή κρίνεται ρεαλιστική, δεδομένου του ύψους της 

επένδυσης, το οποίο σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η επένδυση αφορά μια μικρή, 

σχετικά, μονάδα παραγωγής φυτικών σαπουνιών, θα επιτρέψει την έναρξη και 

ολοκλήρωση της επένδυσης μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα.  

 

Η επιλογή ίδρυσης βιομηχανικής μονάδας παραγωγής και εμπορίας φυτικών 

σαπουνιών βασίστηκε στο γεγονός ότι το ελαιόλαδο αποτελεί ένα από τα πιο αγνά και 

άφθονα στον ελλαδικό χώρο αγαθά το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην 

παρασκευή φυτικών καλλυντικών, καθώς και στο γεγονός ότι ολοένα και περισσότερα 

άτομα στρέφονται στη χρήση φυτικών καλλυντικών. 

 

  

Πολιτικές που Υποστηρίζουν το Επενδυτικό Σχέδιο 
 

  

Στην υπό μελέτη επιχείρηση, οι ιδρυτές της μονάδας θα βασιστούν στο νέο 

αναπτυξιακό νόμο που ψηφίστηκε στη βουλή στις 22 Δεκεμβρίου 2010 ώστε να 

επωφεληθούν των παροχών που θα τους προσφέρει, προσβλέποντας στην εξασφάλιση 

της αντίστοιχης κρατικής επιχορήγησης. Το σχέδιο του νόμου που υπάρχει στη διάθεση 

μας έχει τίτλο «Για μια δυναμική, βιώσιμη οικονομία με αιχμή τη πράσινη ανάπτυξη».  

 

Το ποσοστό επιχορήγησης που θα δοθεί στην επένδυση ποικίλει ανάλογα:  

 με το κατά κεφαλήν ΑΕΠ του κάθε νομού σε σχέση με αυτό της χώρας  

 με περιοχές που θέλει το κράτος να δώσει ώθηση στην επιχειρηματικότητα  

 ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης  
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Πίνακας 2.2 Κριτήρια επιχορήγησης σύμφωνα με το υπουργείο οικονομίας 

Υπουργείο οικονομίας ανταγωνιστικότητας και ναυτιλίας  

Βάση το κατά κεφαλήν Α.Ε.Π. κάθε νομού/ το αντίστοιχο της χώρας -κατάτμηση 

της επικράτειας σε τρείς ζώνες  

 Κ.κ. ΑΕ.Π. > από εθνικό μ.ο.: ενίσχυση κατά 15%, 20%, 25% για 

Μεγάλες, μεσαίες και μικρές-πολύ μικρές επιχειρήσεις  

 

 Κ.κ. Α.Ε.Π. > 75% του μ.ο.: ενίσχυση κατά 30%, 35% και 40% 

αντίστοιχα  

 

 Κ.κ. Α.Ε.Π. < 75% του μ.ο. περιφέρεια ανατολικής Μακεδονίας και 

Θράκης, νησιωτικές & παραμεθόριες περιοχές, νησιά που ανήκουν σε 

χερσαίους νομούς: ενίσχυση κατά 10%, 45%, 50%  

 

Τήρηση του εκάστοτε χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων  

Κατανομή 20% των ετησίως διαθέσιμων πόρων στους μειονεκτούντες νομούς 

της χώρας που αδικούνται από το Χ.Π.Ε.  

 

Το υπουργείο χωρίζει τα ποσοστά επιχορήγησης σε τρεις ζώνες Α,Β,Γ σύμφωνα με τα 

παραπάνω κριτήρια και χαρακτηρίζει το κάθε νομό. Ο Νομός Αττικής ανήκει στην 

ζώνη Α. Σύμφωνα με την ισχύουσα κοινοτική νομοθεσία (απόφαση 96/280/ΕΚ της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κανονισμός 70/2001) η επιχείρηση που σχεδιάζουμε θα 

χαρακτηριστεί ως «μικρή επιχείρηση». Με βάση τα παραπάνω το ποσοστά 

επιχορήγησης που θα δοθεί αν πείσει το σχέδιο της επιχείρησης τους αρμόδιους φορείς 

φαίνεται στο παρακάτω Πίνακα 2.3. 

 

Πίνακας 2.3 Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων – Ποσοστά ενισχύσεων ανά νομό 

Περιφέρειες 
 

Νομοί 

 

Ζώνες 

 

Ποσοστά ενίσχυσης 

   Μεγάλες 

επιχειρήσεις 

Μεσαίες 

επιχειρήσεις 

Μικρές & 

Πολύ μικρές 

επιχειρήσεις 

Στερεά 

Ελλάδα 

Φθιώτιδος Β 15% 25% 35% 

 Φωκίδος Β 20% 30% 40% 

 Ευβοίας Β 15% 25% 35% 

 Βοιωτίας Α 15% 20% 25% 

 Ευρυτανίας Γ 20% 30% 40% 

Αττικής Αττικής Α 15% 20% 25% 
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Η βοήθεια που θα προσφερθεί από το κράτος θα είναι σε μορφή φοροαπαλλαγών, με 

τη μορφή ενίσχυσης με έκδοση μακροπρόθεσμων δανείων και επιδότησης 

απασχόλησης. 

 

Ιδρυτές & Ιστορικό του Επενδυτικού Σχεδίου  

 

 

Οι υποστηρικτές του προγράμματος 

  

 

Οι κύριοι υποστηρικτές της υπό μελέτης επιχείρησης πρόκειται να είναι οι κυρίες 

Λύτρα Ζωή και Παπαδοπούλου Δήμητρα, οι οποίες επενδύουν στον χώρο των φυτικών 

καλλυντικών.  

 

Ο βασικός υποστηρικτής του σχεδίου είναι η Ζωή Λύτρα, απόφοιτος της 

Φαρμακευτικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Η Ζ. Λύτρα διαθέτει πολυετή 

εμπειρία στον χώρο των φυτικών καλλυντικών, αφού έχει απασχοληθεί τόσο στο χώρο 

του φαρμακείου αλλά και σε μεγάλες επιχειρήσεις παρασκευής φυτικών καλλυντικών. 

Είναι κάτοικος Πειραιά, Σάμου 10 και πρόκειται να καλύψει την θέση της Γενικής 

Διευθύντριας στην επιχείρηση «Ζωή Ελλάς Α.Ε.». Η ίδια διαθέτει για την ίδρυση της 

επιχείρησης χρηματικό ποσό της τάξεως των 478.117€, το οποίο αποτελεί και τη 

βασική εισροή της επιχείρησης. Η Γενική Διευθύντρια κατέχει το 60% των μετοχών 

της εταιρείας.  

 

Ο άλλος υποστηρικτής του σχεδίου είναι η Δήμητρα Παπαδοπούλου, απόφοιτος της 

Διοίκησης επιχειρήσεων του πανεπιστημίου Πειραιά με μεταπτυχιακό στο 

Μάρκετινγκ. Θα αναλάβει τη θέση της Διευθύντριας Μάρκετινγκ και κύριος στόχος 

της θα είναι η δημιουργία εταιρικού ονόματος στο χώρο των φυτικών καλλυντικών. 

Διαθέτει το 40% των μετοχών της εταιρίας. 

 

Ιστορική Εξέλιξη του Επενδυτικού Σχεδίου  
 

Το ενδιαφέρον για την ίδρυση της υπό εξέταση παραγωγικής μονάδας εκδηλώθηκε για 

πρώτη φορά τον Μάρτιο του 2011 όπου πραγματοποιήθηκε η πρώτη επαφή μεταξύ των 

μελετητών και των υποψήφιων ιδρυτών. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια των επόμενων 

μηνών, ακολούθησαν τρεις επιπλέον συναντήσεις μεταξύ των κύριων ενδιαφερομένων, 

κατά τις οποίες παρουσίαζαν όλοι τις επισημάνσεις τους και διευθετούσαν τυχόν 

ανακύπτοντα διαδικαστικά ζητήματα. Στην τελευταία, μάλιστα, συνάντηση εξ’ αυτών 

έληξαν οι μεταξύ τους διαπραγματεύσεις και ανατέθηκε, επισήμως στο αρμόδιο 

γραφείο μελετών η παρούσα μελέτη με χρονική προθεσμία παράδοσης τον Νοέμβριο 

του 2011. 
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Μελέτη Σκοπιμότητας 
  

 

Φορέας Εκπόνησης της Μελέτης  
 

 

Την εν λόγω μελέτη σκοπιμότητας ανέλαβαν να φέρουν εις πέρας η εταιρία μελετών 

και συμβούλων ΖΕΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΕ και συγκεκριμένα, η ειδική ομάδα του 

Τμήματος Εμπορίας Καλλυντικών.  

 

 

Φορέας που Παρήγγειλε τη Μελέτη  
 

 

Η υπό εξέταση μελέτη εκπονήθηκε για λογαριασμό της υπό ίδρυση επιχείρησης, 

κατόπιν παραγγελίας, προκειμένου να διαπιστωθεί η σκοπιμότητα και κατ’ επέκταση, 

η βιωσιμότητα της εν λόγω επένδυσης. Η επίσημη παραγγελία που σηματοδότησε και 

την έναρξη των εργασιών της αρμόδιας ομάδας, δόθηκε από την κ. Λύτρα, η οποία είχε 

την εξουσιοδότηση για τις διαπραγματεύσεις και πρόκειται να αναλάβει την ευθύνη 

για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου.  

 

 

Κόστος Επένδυσης της Μελέτης και των σχετικών Ερευνών  
 

 

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των υπευθύνων για την εκπόνηση της μελέτης, 

υπολογίζεται ότι η πλήρης διεκπεραίωση αυτής θα απαιτήσει 6 μήνες εργασίας και το 

κόστος θα ανέλθει στα 16.200€ ποσό που αναφέρεται στο 1% του κόστους επένδυσης, 

το οποίο άλλωστε παρουσιάζεται αναλυτικά στο κεφάλαιο 10 του παρόντος. Στο 

σημείο αυτό, πρέπει να σημειωθεί ότι το κόστος εκπόνησης της μελέτης συνοδεύεται 

από επιμέρους έξοδα, όπως είναι τα έξοδα για προπαρασκευαστικές έρευνες και της 

κλαδικής μελέτης. Τα προαναφερθέντα έξοδα εκπόνησης όλων των σχετικών μελετών, 

καθώς και των ενεργειών που απαιτήθηκαν για τη σύνταξη της παρούσας μελέτης, 

εκτίθενται αναλυτικά στον παρακάτω Πίνακα 2.4. 

 

 Πίνακας 2.4 Κόστος Προεπενδυτικών Μελετών και 

Ερευνών  

Περιγραφή  Κόστος (€)  

Μελέτη Σκοπιμότητας  10.000  

Έρευνες αγοράς-ταξίδια  2.000  

Προκαταρτικές έρευνες για 

οικόπεδο  

2.200  

Λοιπά Έξοδα  2.000  

Σύνολο  16.200  
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Ορισμός της Αγοράς και Ανάλυση της Δομή της 
  

 

Η επιχείρηση «Ζωή Ελλάς Α.Ε.» σκοπεύει να δραστηριοποιηθεί στην αγορά των 

καλλυντικών και πιο συγκεκριμένα, στην παραγωγή φυτικών καλλυντικών. Στο σημείο 

αυτό θα πρέπει να οριστεί η δομή της αγοράς στην οποία πρόκειται να απευθυνθεί η 

υπό εξέταση μονάδα. Ως γνωστόν, η δομή της αγοράς καθορίζεται από πέντε βασικά 

στοιχεία, τα οποία αλληλοσυχετίζονται: 

  

i. τα Προϊόντα,  

ii. τους Πελάτες,  

iii. τους Ανταγωνιστές,  

iv. τους Προμηθευτές και  

v. τους Διαύλους Διανομής.  

 

 

Προϊόντα  
 

 

Η λέξη «καλλυντικά» προέρχεται ετυμολογικά από την ελληνική λέξη «κάλλος». Με 

τον όρο «καλλυντικά», υποδεικνύεται η προσπάθεια που γίνεται, δια μέσου των 

προϊόντων αυτών, για την αισθητική αποκατάσταση της εξωτερικής εμφάνισης του 

κάθε ατόμου.  

 

Τα καλλυντικά, ως προϊόντα ομορφιάς, αυξάνουν συνεχώς την επιρροή τους στα άτομα 

και τις κοινωνικές ομάδες. Στην οδηγία 76/768 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που 

τροποποιήθηκε το 1996, 6η Οδηγία, ορίζεται ότι: «καλλυντικό προϊόν νοείται 

οποιαδήποτε ουσία ή οποιοδήποτε παρασκεύασμα το οποίο προορίζεται να έλθει σε 

επαφή με τα διάφορα εξωτερικά μέρη του ανθρώπινου σώματος (επιδερμίδα, τριχωτά 

μέρη, όνυχες, χείλη και εξωτερικά γεννητικά όργανα), ή με οδόντες και το βλεννογόνο 

της στοματικής κοιλότητας, με αποκλειστικό ή κύριο σκοπό τον καθαρισμό τους, τον 

αρωματισμό τους ή την εμφάνισή τους ή να διορθωθούν οι οσμές του σώματος». 

  

Ένας άλλος ορισμός των καλλυντικών είναι: «Τα καλλυντικά, πανάρχαια προϊόντα με 

μακρά ιστορία, είναι σήμερα πολυάριθμα βιομηχανοποιημένα παρασκευάσματα αίγλης, 

δύναμης και ασφάλειας, που προσφέρουν αδιαφιλονίκητα καλύτερη ποιότητα ζωής». 

  

Τα καλλυντικά, είναι δυνατόν να περιλαμβάνουν κάθε είδους ουσίες που ανεξάρτητα 

από την προέλευσή τους (ανθρώπινη-ζωική, φυτική-χημική, φυσική-συνθετική) και τη 

δομή τους, έχουν κατά κύριο λόγο τοπική δράση. Η σύσταση του καλλυντικού είναι 

συνήθως η εξής: Μια βάση ή έκδοχο και ένα δραστικό συστατικό (κάποιες φορές και 

δυο ή τρία). Στα καλλυντικά, είναι χρήσιμο να γίνει διάκριση της δραστικής ουσίας 

από τα έκδοχα. Πολλές φορές, τα έκδοχα είναι αυτά που έχουν τη βασική δράση -

περισσότερο ακόμα και από τη δραστική ουσία - ή απλά μπορεί να συνεισφέρουν 

σημαντικά σε αυτή. Το έκδοχο, μπορεί να συμβάλλει στην απορρόφηση της δραστικής 

ουσίας ρυθμίζοντας την και να απορροφηθεί και το ίδιο. Ουσίες όπως η βαζελίνη 

μπορούν να ενυδατώσουν το δέρμα και να θεραπεύσουν ακόμα και δερματίτιδες. Το 

καλλυντικό δεν πρέπει να προκαλεί ανεπιθύμητες ενέργειες. Ο καλλωπισμός του 
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σώματος, δεν αποτελεί ικανοποιητικό λόγο για τη χρήση ουσιών, που θα μπορούσαν 

να προκαλέσουν έστω και την παραμικρή βλάβη στην υγεία του ατόμου ή να θέσουν 

σε κίνδυνο την κατάσταση ισορροπίας του οργανισμού.  

 

Ως καλλυντικά θεωρούνται βάση νόμου όλα τα προϊόντα, τα οποία βάση της χρήσης 

τους έρχονται σε άμεση εξωτερική επαφή με το δέρμα. Βάση αυτού του ορισμού, τα 

προϊόντα του κλάδο χωρίζονται στις παρακάτω κατηγορίες:  

 

 Προϊόντα περιποίησης δέρματος όπου περιλαμβάνονται τα καλλυντικά 

προσώπου και σώματος, τα σαπούνια, τα αντηλιακά, τα προϊόντα για το μπάνιο, 

τα προϊόντα ξυρίσματος, τα αποσμητικά και τα αποτριχωτικά.  

 Προϊόντα περιποίησης μαλλιών όπου περιλαμβάνονται τα σαμπουάν, οι 

κρέμες και βαφές μαλλιών καθώς και τα προϊόντα styling.  

 Προϊόντα μακιγιάζ για το πρόσωπο, τα μάτια, τα χείλια και τα νύχια.  

 Αρώματα – Κολόνιες  
 

Βάσει των ουσιών που περιέχονται σε αυτά, τα καλλυντικά διακρίνονται σε: 

  

 Σύνθετα: περιέχουν φυτικές και χημικές ουσίες, που πληρούν τους κανόνες 

ασφαλείας της ΕΕ.  

 Οικολογικά ή φυτικά: περιέχουν μόνο φυσικές ουσίες. Σημειώνεται ότι, για την 

παραγωγή τους δεν πραγματοποιούνται δοκιμές σε ζώα, ενώ περιορίζεται σε 

σημαντικό βαθμό και η αποβολή αποβλήτων στο περιβάλλον.  

 

 

Πελάτες 
 

  

Η αγορά (πελάτες) του κλάδου στην οποία στοχεύει να διαθέσει τα προϊόντα της και 

υπό μελέτη επιχείρηση είναι οι: 

  

 Τελικοί πελάτες  
Τελικοί πελάτες είναι οι τελικοί αποδέκτες του παραγόμενου προϊόντος στους οποίους 

στοχεύουν όλοι οι εμπλεκόμενοι είτε άμεσα είτε έμμεσα. Δυνητικοί πελάτες 

θεωρούνται άνθρωποι κάθε ηλικίας και βιοτικού επιπέδου που ενδιαφέρονται για την 

εξωτερική τους εμφάνιση και υγιεινή σε όλη την ελληνική επικράτεια. Επομένως, το 

μέγεθος της αγοράς είναι πολύ μεγάλο. Αρχικά, η βιομηχανία των καλλυντικών 

στοχεύει κυρίως στις γυναίκες. Η λατρεία της σωματικής ομορφιάς, και ιδιαίτερα της 

γυναικείας, είναι τόσο παλιά όσο και η ανθρώπινη ύπαρξη. Πολλές εταιρείες 

αναπτύσσουν προϊόντα τα οποία δεν προορίζονται πλέον μόνο για γυναίκες. Κρέμες 

προσώπου, κρέμες ενυδατικές και αναζωογόνησης, προϊόντα απολέπισης 

απευθύνονται και σε άντρες, δίνοντας τους το δικαίωμα αλλά και την προσδοκία για 

πλήρη «ισότητα» και εξομοίωση στην προσωπική περιποίηση. 

  

 Ενδιάμεσοι πελάτες  
Ενδιάμεσοι πελάτες είναι οι επιχειρήσεις που προμηθεύονται τα καλλυντικά της 

επιχείρησης με σκοπό τη μεταπώληση στους τελικούς καταναλωτές. Συνήθως 

προμηθεύονται μια μεγάλη γκάμα καλλυντικών προϊόντων. Ανάλογα με την κατηγορία 

του προϊόντος, τα καλλυντικά τοποθετούνται στα ράφια των ενδιάμεσων πελατών με 
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τις επιχειρήσεις καλλυντικών να διεκδικούν μία στρατηγική θέση σε αυτά ή 

καταλαμβάνουν το δικό τους εκθετήριο (σταντ). Στην κατηγορία αυτή ανήκουν: 

  

 Καταστήματα καλλυντικών  

 Σούπερ μάρκετ  

 Φαρμακεία  

 Κομμωτήρια  

 Ινστιτούτα αισθητικής – Σπα  

 

 

Ανταγωνιστές 
 

 

Στον κλάδο των καλλυντικών δραστηριοποιείται σημαντικός αριθμός επιχειρήσεων, η 

πλειοψηφία των οποίων ασχολείται με περισσότερες από μία κατηγορίες καλλυντικών. 

Πολλές είναι οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή ή και εισαγωγή 

καλλυντικών προϊόντων καθώς και σε άλλους κλάδους πέραν των καλλυντικών, όπως 

των φαρμακευτικών και παραφαρμακευτικών προϊόντων, των χημικών, των 

απορρυπαντικών κλπ. Ο ανταγωνισμός που επικρατεί μεταξύ των επιχειρήσεων είναι 

ιδιαιτέρα έντονος.  

 

Η αγορά των καλλυντικών χαρακτηρίζεται από σχετικά μεγάλο εύρος, όσον αφορά στο 

μέγεθος και στο επίπεδο οργάνωσης των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε 

αυτή. Οι μεγαλύτερες εισαγωγικές επιχειρήσεις του κλάδου αποτελούν θυγατρικές 

εταιρείες μεγάλων ομίλων του εξωτερικού. Ορισμένες εξ’ αυτών ασχολούνται και με 

την εγχώρια παραγωγή κάποιων κατηγοριών καλλυντικών, κατόπιν αδείας από τη 

μητρική εταιρεία. Οι εισαγωγές καλλυντικών έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, 

καθώς αρκετές αμιγώς παραγωγικές επιχειρήσεις έχουν στραφεί πλέον στον 

εισαγωγικό τομέα. Το 2010 η εισαγωγική διείσδυση κυμάνθηκε σε επίπεδα της τάξης 

του 92%. Οι εξαγωγές καλλυντικών το ίδιο έτος αντιπροσώπευσαν το 71% περίπου της 

εγχώριας παραγωγής. 

 

Οι επιχειρήσεις οι οποίες έχουν ως βασική δραστηριότητα την παραγωγή ή και τις 

εισαγωγές καλλυντικών και οι πωλήσεις καλλυντικών συνιστούν τουλάχιστο 50% του 

ετήσιου κύκλου εργασιών τους στον κλάδο για το 2010 παρουσιάζονται στον Πίνακα 

3.1.  

 

 

Πίνακας 3.1 Πωλήσεις καλλυντικών εταιριών (2010) 

Επιχείρηση   Πωλήσεις 

L Oreal Hellas ΑΕ  156.977.370 

Σαράντης Γρ. ΑΒΕΕ  92.817.635 

Εστέ Λώντερ Ελλάς ΑΕ  63.033.068 

Beierdorf Hellas ΑΕ  55.619.489 

Rilken ΑΕ  40.622.750 

Κορρές Φυσικά Προϊόντα ΑΕ  38.261.131 

Ελλένικα ΑΕ  29.242.295 

Pierre Fabre Hellas ΑΕ  27.156.112 

Apivita ΑΕΒΕ  26.272.651 
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Oriflame Ελλάς Μονοπρόσωπη ΕΠΕ  22.866.538 

Parfums Christian Dior Hellas ΑΕΒΕ  21.943.910 

Πηγή: ICAP Group ΑΕ-Εκτιμήσεις αγοράς  

 

 

Προμηθευτές 
  

 

Προμηθευτές των παραγωγικών επιχειρήσεων καλλυντικών είναι οι εταιρίες 

παραγωγής πρώτων υλών. Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των 

καλλυντικών μπορούν να προμηθεύονται τις πρώτες ύλες τους από προμηθευτικές 

εταιρίες της Ελλάδος και του εξωτερικού. Οι περισσότερες πρώτες ύλες είναι 

συνηθισμένα φυτικά και χημικά προϊόντα. Στην περίπτωση των φυτικών καλλυντικών 

είναι λίγο πιο προσεκτική η εύρεση των πρώτων υλών καθώς πρέπει να εξασφαλίζεται 

η φυτική τους προέλευση. Οι προμηθευτές πιστοποιούν τα προϊόντα τους με βάση τις 

απαιτήσεις της νομοθεσίας και του προτύπου που έχει θεσπιστεί και τα οποία κρίνονται 

απαραίτητα από τις επιχειρήσεις που θα τα προμηθευτούν.  

 

 

Δίαυλοι Διανομής  
 

 

Η τελευταία παράμετρος που καθορίζει τη δομή της αγοράς, είναι οι δίαυλοι διανομής 

του προϊόντος. Το δίκτυο διανομής των καλλυντικών διαφέρει ανάλογα με την 

κατηγορία του προϊόντος και την «τοποθέτηση» που επιθυμεί να επιτύχει η επιχείρηση 

για αυτό στην αγορά. Οι κυριότεροι δίαυλοι διανομής είναι:  

 

 Το δίκτυο ευρείας διανομής αποτελεί το κυριότερο δίκτυο διανομής και 

περιλαμβάνει σουπερμάρκετ και τμήματα self service σε καταστήματα 

καλλυντικών. Μέσω του συγκεκριμένου καναλιού διατίθενται κυρίως προϊόντα 

περιποίησης σώματος (αποσμητικά, αφρόλουτρα, αντηλιακά κλπ.) και μαλλιών 

(σαμπουάν, μαλακτικά, βαφές κλπ.).  

 Το δίκτυο επιλεκτικής διανομής περιλαμβάνει καταστήματα καλλυντικών, 

όπου εξειδικευμένοι πωλητές / αισθητικοί παρέχουν συμβουλές στους 

καταναλωτές σχετικά με το προϊόν που ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες 

τους. Μέσω του συγκεκριμένου δικτύου διανέμονται κατά κύριο λόγο 

αρώματα, προϊόντα  

 μακιγιάζ καθώς και προϊόντα περιποίησης προσώπου (αντιρυτιδικές κρέμες, 

κρέμες ημέρας κλπ.).  

 Το δίκτυο των απευθείας πωλήσεων περιλαμβάνει κατά κύριο λόγο πωλήσεις 

κατ’ οίκον καλλυντικών καθώς και πωλήσεις μέσω διαδικτύου και 

ταχυδρομείου. Σημειώνεται ότι στη συγκεκριμένη αγορά δραστηριοποιούνται 

λίγες μόνο επιχειρήσεις.  

 

Επίσης, ορισμένες κατηγορίες καλλυντικών διατίθενται και μέσω:  

 φαρμακείων,  

 καταστημάτων αφορολόγητων ειδών,  

 κομμωτηρίων και  
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 ινστιτούτων αισθητικής.  

 

 

Ανάλυση Εγχώριας Αγοράς  
 

 

Η Ελληνική Αγορά Καλλυντικών 

  
 

Η εγχώρια αγορά καλλυντικών χαρακτηρίζεται από τον έντονο ανταγωνισμό που 

επικρατεί μεταξύ των επιχειρήσεων. Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην 

παραγωγή ή και εισαγωγή καλλυντικών προϊόντων είναι πολυάριθμες, ενώ μεγάλος 

είναι και ο αριθμός των εμπορικών σημάτων που κυκλοφορούν στην αγορά, ιδιαίτερα 

στο κανάλι της ευρείας και επιλεκτικής διανομής. Αντίθετα, σε επίπεδο λιανικής 

διάθεσης των προϊόντων, οι δύο μεγαλύτερες αλυσίδες εκτιμάται ότι συγκεντρώνουν 

το 80% της αγοράς.  

 

Προκειμένου να αντιμετωπίσουν τον έντονο ανταγωνισμό που επικρατεί στον κλάδο 

και να διευρύνουν τα μερίδια που κατέχουν στην αγορά, αρκετές επιχειρήσεις 

επικεντρώνονται στην κυκλοφορία ολοένα και πιο εξειδικευμένων προϊόντων. Στην 

κατηγορία αυτή ανήκουν και τα φυτικά καλλυντικά, η ζήτηση των οποίων παρουσιάζει 

ανοδική πορεία λόγω της στροφής των καταναλωτών σε πιο υγιεινό τρόπο ζωής.  

 

Κύριο χαρακτηριστικό του κλάδου των καλλυντικών αποτελεί ο ισχυρός 

ανταγωνισμός, κυρίως στο κανάλι της ευρείας διανομής. Η πλειοψηφία των 

επιχειρήσεων δραστηριοποιείται στο συγκεκριμένο κανάλι, καθώς οι περισσότεροι 

καταναλωτές επιλέγουν το κανάλι της ευρείας διανομής (κυρίως σουπερμάρκετ) για 

την αγορά κάποιων κατηγοριών καλλυντικών προϊόντων (σαμπουάν, αφρόλουτρα, 

αποσμητικά κ.α.), λόγω της ευκολίας πρόσβασης και της προσιτής τιμής τους, αλλά 

και της δυνατότητας επιλογής μεταξύ πολλών εμπορικών σημάτων.  

 

Σημαντική κρίνεται από παράγοντες του κλάδου η αύξηση των πωλήσεων φυτικών 

καλλυντικών από τα φαρμακεία, ενώ τελευταία προστίθενται και μεμονωμένα 

καταστήματα με ιδιοπαραγόμενα φυτικά καλλυντικά. Αυτές οι αλυσίδες έχουν 

αξιόλογη παρουσία και στο εξωτερικό (πχ. Apivita, Fresh Line, Mastic Spa, Κορρές 

κλπ.).  

 

Αν και τα προϊόντα του κλάδου είναι συνδεδεμένα με την ανθρώπινη υγεία και την 

καλή εξωτερική εμφάνιση, σε περιόδους όπου το διαθέσιμο εισόδημα περιορίζεται 

διαπιστώνεται ότι οι καταναλωτές μετατοπίζονται προς φθηνότερα προϊόντα. Την ώρα 

που οι πωλήσεις προϊόντων προσωπικής περιποίησης δέχονται ισχυρές πιέσεις από τον 

περιορισμό του εισοδήματος των καταναλωτών, τα φυτικά καλλυντικά δείχνουν να 

αντιστέκονται σθεναρά στην κρίση, διατηρώντας τους διψήφιους ρυθμούς ανάπτυξης 

των τελευταίων ετών. Μάλιστα οι εκτιμήσεις που διατυπώνονται για τη μελλοντική 

τους πορεία είναι θετικές, καθώς, όπως αποτυπώνεται και σε σχετικές έρευνες, 

αυξάνεται διαρκώς το ενδιαφέρον των καταναλωτών για "πράσινα" προϊόντα.  
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Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, το 2004 ήταν καταχωρημένες στο Μητρώο 

Επιχειρήσεων 127 επιχειρήσεις παραγωγής αρωμάτων και παρασκευασμάτων 

καλλωπισμού (Πίνακας 3.2). Η Αττική συγκέντρωσε το 77,2% (98 επιχειρήσεις) του 

συνόλου και ακολούθησε η Θεσσαλονίκη, με ποσοστό 8% περίπου (10 επιχειρήσεις). 

Οι συνολικές πωλήσεις των 127 εταιρειών ανήλθαν το ίδιο έτος σε €965,97 εκατ. 

Πίνακας 3.2 Γεωγραφική κατανομή επιχειρήσεων 

παραγωγής αρωμάτων και παρασκευασμάτων 

καλλωπισμού (2004) 

Νομός  Επιχειρήσεις 

Αιτωλοακαρνανίας  1 

Βοιωτίας  2 

Εύβοιας  1 

Κορινθίας  2 

Μεσσηνίας  1 

Αττικής  98 

Ζακύνθου  1 

Κεφαλονιάς  1 

Θεσσαλονίκης  10 

Κιλκίς  1 

Ροδόπης  1 

Δωδεκανήσου  5 

Λέσβου  1 

Χίου  1 

Ηρακλείου  1 

Σύνολο  127 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ  

 

Το συνολικό μέγεθος της Ελληνικής αγοράς καλλυντικών ανέρχεται σε €908 εκατ. 

(τιμές χονδρικής) το 2010 από το €1 δις. περίπου το προηγούμενο έτος. Τα βασικά 

χαρακτηριστικά του κλάδου των καλλυντικών μπορούν να συνοψιστούν στα 

παρακάτω: 

 Η εγχώρια παραγωγή καλλυντικών (σε αξία) ακολούθησε φθίνουσα πορεία 

την περίοδο 2007-2010. Τα προϊόντα περιποίησης δέρματος κάλυψαν το 2010 

το 38,9% της παραγωγής και ακολούθησαν τα προϊόντα περιποίησης μαλλιών 

(32,3%).  

 Η εγχώρια αγορά καλλυντικών (σε τιμές χονδρικής) ακολούθησε ανοδική 

πορεία την περίοδο 2000-2003, με μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 5,3%. Από το 

2009 παρουσιάζει πτωτική πορεία, το δε 2010 εκτιμάται ότι διαμορφώθηκε σε 

€893 εκατ. (μείωση 10,3% σε σχέση με το προηγούμενο έτος). Το ίδιο έτος τα 

προϊόντα περιποίησης δέρματος κάλυψαν το 48,2% της συνολικής αγοράς.  

 Το κανάλι της ευρείας διανομής εκτιμάται ότι κάλυψε ίο 47,9% της συνολικής 

αγοράς καλλυντικών το 2010 και ακολούθησε το κανάλι της επιλεκτικής 

διανομής με ποσοστό 20,6%.  
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Συνολικό μέγεθος Εγχώριας Αγοράς Καλλυντικών  
 

 

Η εγχώρια αγορά καλλυντικών ακολούθησε ανοδική πορεία την περίοδο 2000-2008, 

με μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 5,3% (Διάγραμμα 3.1). Ωστόσο, από το 2009 

παρουσιάζει πτώση, με συνέπεια να διαμορφωθεί το 2010 σε €893 εκατ. (μείωση 

10,3% σε σχέση με το 2009).  

 

 

 
 

Διάγραμμα 3.1 Εξέλιξη της εγχώριας αγοράς καλλυντικών (1996-2011)  
 

 

Οι πωλήσεις των εισαγόμενων καλλυντικών ακολούθησαν ανοδική πορεία την περίοδο 

2000-2008, με μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 7,1%, ενώ μείωση καταγράφεται την 

τελευταία διετία (2009-2010).Οι εξαγωγές καλλυντικών το 2010 διαμορφώθηκαν σε 

€135 εκατ. (έναντι €159 εκατ. το 2009 - μείωση 10,3%).  

 

Η παρούσα οικονομική συγκυρία έχει επηρεάσει αρνητικά την εξεταζόμενη αγορά, με 

αποτέλεσμα και το 2011 να προκύπτει περαιτέρω συρρίκνωση της. 

 

Πίνακας 3.3 Εγχώρια αγορά καλλυντικών (1996-2011) 
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Κατανάλ

ωση 

1996 141.500 277.300 16.700 402.100 - 

1997 169.300 309.950 28.250 451.000 12,2 

1998 198.000 369.800 40.500 527.300 16,9 

1999 201.650 478.700 72.850 607.500 15,2 

2000 204.800 575.600 99.800 680.600 12,0 

2001 218.000 620.500 105.000 733.500 7,8 

2002 222.000 684.400 104.900 801.500 9,3 

2003 231.000 760.100 145.600 845.500 5,5 

2004 230.000 777.100 136.200 870.900 3,0 

2005 236.250 853.290 155.350 934.190 7,3 

2006 260.000 907.000 174.400 992.600 6,3 

2007 252.000 916.500 163.500 1.005.000 1,2 

2008 250.500 993.345 212.845 1.031.000 2,6 

2009 240.000 935.523 179.523 996.000 -3,4 

2010 220.000 832.000 159.000 893.000 -10,3 

2011* 190.000 720.000 135.000 775.000 -13,2 

Ποσά σε € χιλ. (τιμές χονδρικής)  

*Πρόβλεψη  

Πηγή: ICAP Group ΑΕ - Εκτιμήσεις αγοράς  

 

 

Η Εγχώρια Αγορά Καλλυντικών ανά Κατηγορία Προϊόντων  
 

 

Τα προϊόντα περιποίησης δέρματος εμφάνισαν τον υψηλότερο μέσο ετήσιο ρυθμό 

μεταβολής 3,8% την περίοδο 2000-2010. Ακολούθησαν τα προϊόντα περιποίησης 

μαλλιών, μακιγιάζ και αρωματικών με μέσους ετήσιους ρυθμούς μεταβολής 2,9%. 

1,1% και -0,5% αντίστοιχα.  

Στον Πίνακα 3.4 παρουσιάζεται η εγχώρια αγορά καλλυντικών ανά κατηγορία 

προϊόντων, για την περίοδο 1996-2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 3.4 Εγχώρια αγορά καλλυντικών ανά βασική κατηγορία 

προϊόντων (1996-2011) 

Έτος Περιποίη

ση 

Δέρματο

ς 

Περιποίη

ση 

Μαλλιών 

Μακιγιά

ζ 

Αρωματι

κά 

Σύνολο 

1996 126.800 157.000 42.000 76.300 402.100 

1997 151.400 167.500 49.900 82.200 451.000 

1998 182.500 196.300 58.400 90.100 527.300 

1999 249.500 208.400 61.600 88.000 607.500 

2000 296.400 217.100 85.100 82.000 680.600 

2001 329.500 232.000 87.000 85.000 733.500 

2002 370.500 250.000 90.000 91.000 801.500 

2003 395.700 261.900 93.108 94.800 845.508 
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Όσον αφορά τη διάρθρωση της αγοράς καλλυντικών, σημειώνεται ότι τα προϊόντα 

περιποίησης δέρματος αποτελούν διαχρονικά την κυριότερη κατηγορία καλλυντικών. 

Το 2010 εκτιμάται ότι κάλυψαν το 48,2% της συνολικής εγχώριας αγοράς. Τα προϊόντα 

περιποίησης μαλλιών απέσπασαν μερίδιο 32,5% και ακολούθησαν τα προϊόντα 

μακιγιάζ με ποσοστό 10,6% και τα αρωματικά με ποσοστό 8,7% στη συνολική αγορά 

των καλλυντικών. 

 

 

 Πηγή: Πίνακας 3.4 

 

Η Εγχώρια Αγορά Καλλυντικών ανά Κανάλι Διανομής  

 
 

Η εξέλιξη της αγοράς καλλυντικών διαφοροποιείται ανάλογα με το κανάλι διανομής. 

Στον Πίνακα 3.5 παρουσιάζεται η εγχώρια αγορά καλλυντικών ανά κανάλι διανομής, 

για την περίοδο 1996-2006. 

 

Περιποίηση 
Δέρματος

48.2%
Περιποιήση 

Μαλλιών
32,5%

Μακιγιάζ 
10,6%

Αρώματα
8,7%

2004 419.400 260.500 95.900 95.100 870.900 

2005 420.500 313.240 102.200 98.250 934.190 

2006 437.930 332.950 117.710 104.010 992.600 

2007 462.610 330.190 111.345 100.855 1.005.000 

2008 500.900 322.580 103.649 103.871 1.031.000 

2009 490.988 312.540 99.414 93.058 996.000 

2010 430.000 290.000 95.000 78.000 893.000 

2011 380.000 250.000 78.000 67.000 775.000 

* Πρόβλεψη  

Ποσά σε € χιλ. (τιμές χονδρικής)  

Πηγή: ICAP Group ΑΕ - Εκτιμήσεις αγοράς  
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Πίνακας 3.5 Εγχώρια αγορά καλλυντικών ανά κανάλι διανομής (1996-2006) 

Έτος Ευρεία Επιλεκτική Φαρμακεία Κομμωτήρια Απευθείας 

πωλήσεις 

Σύνολο 

1996 184.900 127.700 32.300 35.200 22.000 402.100 

1997 199.450 129.150 38.150 38.150 46.100 451.000 

1998 225.000 146.700 49.900 47.000 58.700 527.300 

1999 286.700 162.600 54.300 49.900 54.000 607.500 

2000 319.800 199.400 58.700 54.000 48.700 680.600 

2001 349.000 213.000 63.000 60.000 48.500 733.500 

2002 379.000 236.000 67.000 67.000 52.500 801.500 

2003 385.578 236.322 74.700 82.500 60.300 839.400 

2004 392.275 240.425 78.400 87.100 65.200 863.400 

2005 421.215 269.475 86.350 82.150 75.000 934.190 

2006 422.300 265.300 102.000 75.000 78.000 942.000 

2007 470.500 276.000 104.500 68.500 85.500 1.005.000 

2008 485.000 237.500 147.000 64.000 97.500 1.031.000 

2009 475.300 221.200 142.300 60.200 97.000 996.000 

2010 428.000 184.000 135.000 55.000 91.000 893.000 

2011* 376.000 147.000 122.000 50.000 80.000 775.000 

Ποσά σε € χιλ. (τιμές χονδρικής)  

*Πρόβλεψη  

Πηγή: ICAP Group ΑΕ - Εκτιμήσεις αγοράς  

 

Το 2010 το κανάλι της ευρείας διανομής εκτιμάται ότι κάλυψε το 47,9% της αγοράς. 

Ακολούθησε το κανάλι της επιλεκτικής διανομής με ποσοστό 20,6%, το κανάλι των 

φαρμακείων με ποσοστό 15,1%, το κανάλι των κομμωτηρίων με ποσοστό 6,2% και 

το κανάλι της απευθείας πώλησης με ποσοστό 10,2%.(Διάγραμμα 3.3) 
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Διάγραμμα 3.3 Διάρθρωση της εγχώριας αγοράς καλλυντικών ανά κανάλι 

διανομής (2010) 

 

 

Η αξία της αγοράς καλλυντικών ευρείας διανομής ακολούθησε ανοδική πορεία την 

περίοδο 2000-2009, με ετήσιο ρυθμό αύξησης 4,5%. Το 2010 εμφάνισε πτώση, 

διαμορφούμενη σε €428 εκατ., ενώ παρουσίασε περαιτέρω μείωση το 2011.  

 

Η αγορά της επιλεκτικής διανομής κατέγραψε τις μεγαλύτερες απώλειες. Το 2010 η 

συγκεκριμένη αγορά εκτιμάται σε €184 εκατ. (μείωση 17% περίπου σε σχέση με το 

2009). Η περαιτέρω συμπίεση του διαθέσιμου εισοδήματος το 2011, έστρεψε τους 

καταναλωτές σε οικονομικότερες λύσεις και περιόρισε την πραγματοποίηση αγορών 

σε εξειδικευμένα καταστήματα. Ως εκ τούτου, η εν λόγω κατηγορία το 2011 σημείωσε 

σημαντική πτώση της τάξης του 20%. Το 2010 διατέθηκαν μέσω του καναλιού 

επιλεκτικής διανομής κυρίως αρώματα και προϊόντα περιποίησης δέρματος.  

 

Η αξία της αγοράς καλλυντικών που διανέμονται σε φαρμακεία εμφάνισε μέσο ετήσιο 

ρυθμό αύξησης 10,3% την περίοδο 2000-2009, ενώ το 2010 μειώθηκε κατά 5,1%. 

Μέσω του συγκεκριμένου καναλιού διατίθενται κυρίως προϊόντα περιποίησης 

δέρματος και περιποίησης μαλλιών.  

 

Η αξία της αγοράς καλλυντικών κομμωτηρίου εμφάνισε μέση ετήσια αύξηση 12,7% 

την περίοδο 2000-2004, ενώ από το 2005 ακολούθησε φθίνουσα πορεία, 

διαμορφούμενοι το 2010 σε €55 εκατ. (μείωση 8,6% σε σχέση με το 2009). Μέσω του 

συγκεκριμένου καναλιού διατίθενται σχεδόν εξ' ολοκλήρου προϊόντα περιποίησης 

μαλλιών.  

 

Η αξία των καλλυντικών που διατέθηκαν με απευθείας πωλήσεις (door to door) 

εκτιμάται ότι ανήλθε το 2010 σε €91 εκατ., εμφανίζοντας μέσο ετήσιο ρυθμό 

μεταβολής 6,5% την περίοδο 2000-2010. Μέσω του συγκεκριμένου καναλιού 

διατέθηκαν το 2010 προϊόντα περιποίησης δέρματος και ακολούθησε το μακιγιάζ.  

Ευρεία

47,9%

Επιλεκτική

20,6%

Φαρμακείο

15,1%

Κομμωτήρια

6,2%

Απευθείας 

πωλήσεις

10,2%

Πηγή: Πίνακας 3.5
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Εκτός από τα αναφερόμενα κανάλια διανομής, η διάθεση των καλλυντικών (κυρίως για 

προϊόντα περιποίηση δέρματος) γίνεται και μέσω ινστιτούτων αισθητικής. Η αξία της 

συγκεκριμένης αγοράς εκτιμάται το 2010 σε €15 εκατ. περίπου από €18 εκατ. το 2009 

(μείωση της τάξης του 17%). 

Λαμβάνοντας υπόψη και τα καλλυντικά που διατίθενται σε ινστιτούτα, η αξία της 

συνολικής αγοράς καλλυντικών εκτιμάται ότι διαμορφώθηκε σε 908 εκατ. το 2010 από 

€1 δισ. περίπου το 2009.  

 

 

Εγχώρια Παραγωγή Καλλυντικών  
 

 

Η αξία της εγχώριας παραγωγής καλλυντικών είναι πτωτική την τελευταία τετραετία 

(2007-2010), ενώ και για το 2011 προβλέπεται περαιτέρω μείωση της τάξης του 13,5%. 

Η αξία της συνολικής εγχώριας παραγωγής καλλυντικών εκτιμάται σε €220 εκατ. το 

2010.  

 

Η εξέλιξη της εγχώριας παραγωγής καλλυντικών (σε όρους αξίας) την περίοδο 1996- 

2011 εμφανίζεται στον Πίνακα 3.6 και Διάγραμμα 3.4 που ακολουθούν: 

 

 

 

Πίνακας 3.6 Εγχώρια παραγωγή καλλυντικών (1996-2011) 

Έτος Περιποίησ

η 

Δέρματος 

Περιποίησ

η 

Μαλλιών 

Μακιγιάζ Αρωματικ

ά 

Σύνολο Ετήσια 

Μεταβολή 

(%) 

1996 15.300 105.600 10.300 10.300 141.500 - 

1997 23.500 117.400 15.500 12.900 169.300 19,6 

1998 25.800 128.500 21.400 22.300 198.000 17,0 

1999 28.200 127.400 21.700 24.350 201.650 1,8 

2000 45.800 103.300 26.100 29.600 204.800 1,6 

2001 60.500 103.500 26.000 28.000 218.000 6,4 

2002 64.000 105.000 27.000 26.000 222.000 1,8 

2003 71.600 101.600 30.100 27.700 231.000 4,1 

2004 76.000 97.500 32.500 24.000 230.000 -0,4 

2005 78.000 100.000 32.000 26.250 236.250 2,7 

2006 83.200 105.600 40.000 31.200 260.000 10,1 

2007 89.460 102.060 32.760 27.720 252.000 -3,1 

2008 95.190 85.170 40.080 30.060 250.500 -0,6 

2009 90.240 79.440 41.520 28.800 240.000 -4,2 

2010 85.500 71.000 37.500 26.000 220.000 -8,3 

2011* 73.000 60.000 34.000 23.000 190.000 -13,6 

Ποσά σε € χιλ. (τιμές χονδρικής)  

*Πρόβλεψη  

Πηγή: ICAP Group ΑΕ-Εκτιμήσεις αγοράς  
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Διάγραμμα 3.4 Εξέλιξη εγχώριας παραγωγής καλλυντικών (1996-2011) 
 

Τα προϊόντα περιποίησης δέρματος κάλυψαν και το 2010 το μεγαλύτερο μέρος της 

παραγωγής (38,9%). Ακολούθησαν τα προϊόντα περιποίησης μαλλιών με ποσοστό 

32,3%, τα προϊόντα μακιγιάζ με ποσοστό 17% και τα αρωματικά με ποσοστό 11,8% 

(Διάγραμμα 3.5). 

 

 

Διάγραμμα Διάρθρωση της παραγωγής καλλυντικών (2010) 
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Εισαγωγές - Εξαγωγές Καλλυντικών 
 

  

Στη συνέχεια αναλύεται το εξωτερικό εμπόριο καλλυντικών για την περίοδο 2000- 

2010, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ενώ αναφέρονται οι κυριότερες χώρες 

προέλευσης και προορισμού των συγκεκριμένων προϊόντων.  

 

Εισαγωγές  
 

Οι εισαγωγές καλλυντικών σε αξία εμφάνισαν μέσο ετήσιο ρυθμό μεταβολής 2,4% την 

περίοδο 2000-2010 (Διάγραμμα 3.6). Το 2010 η συνολική αξία διαμορφώθηκε σε 

€378,6 εκατ., σημειώνοντας μείωση 15,9% σε σχέση με το 2009 (Πίνακας 3.7). Το 

2009 η αξία εισαγωγών μειώθηκε, αλλά με χαμηλότερο ρυθμό (8,2% έναντι του 2008). 

 

 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ   

 

Διάγραμμα Εξέλιξη εισαγωγών καλλυντικών σε αξία (2000-2010)  
 

Ο Πίνακας 3.7 παρουσιάζει την εξέλιξη των εισαγωγών καλλυντικών σε αξία ανά 

κατηγορία προϊόντος, για την περίοδο 2000-2010. 
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Πίνακας 3.7 Εισαγωγές καλλυντικών ανά κατηγορία (2000-2011) 

Έτος Περιποίηση 

Δέρματος 

Περιποίηση 

Μαλλιών 

Μακιγιάζ Αρωματικά Σαπούνια 

καλλωπισμ

ού 

Σύνολο Ετήσια 

Μεταβολή 

(%) 

2000 130.454.571 75.697.321 32.819.260 51.557.684 8.057.849 298.586.685 - 

2001 125.723.908 81.889.220 31.251.515 45.023.107 7.359.259 291.247.009 -2,5 

2002* 218.165.138 65.918.909 50.944.465 63.514.237 7.144.929 405.687.678 39,3 

2003* 153.566.749 83.239.428 35.524.094 49.430.418 9.000.647 330.761.336 -18,5 
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Τα προϊόντα περιποίησης δέρματος συγκέντρωσαν το 45,7% των συνολικών 

εισαγωγών (σε αξία) το 2010. Ακολούθησαν τα προϊόντα περιποίησης μαλλιών με 

ποσοστό 25%, τα προϊόντα μακιγιάζ με ποσοστό 11,1%, τα αρωματικά με ποσοστό 

11,8% και τα σαπούνια καλλωπισμού με ποσοστό 4,0% (Διάγραμμα 3.7). 

 

 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ  

Διάγραμμα 3.7 Διάρθρωση εισαγωγών καλλυντικών (2010) 
 

Όλες οι κατηγορίες καλλυντικών παρουσίασαν μείωση την τελευταία διετία. 

Ειδικότερα: 

  

Οι εισαγωγές των προϊόντων περιποίησης δέρματος εμφάνισαν μέσο ετήσιο ρυθμό 

μεταβολής 2,9% την εξεταζόμενη περίοδο, διαμορφούμενες το 2010 σε €173,1 εκατ. 

(μείωση 15,5% σε σχέση με το 2009). Το 78,1% των εισαγωγών αφορούσε προϊόντα 

περιποίησης προσώπου / σώματος, το ίδιο έτος.  

 

Οι εισαγωγές των προϊόντων περιποίησης μαλλιών ακολούθησαν σε γενικές γραμμές 

ανοδική πορεία την περίοδο 2000-2008, με μέσο ετήσιο ρυθμό μεταβολής 5,4%, ενώ 

τη διετία 2009-2010 σημείωσαν μείωση, διαμορφούμενες σε €94,6 εκατ. κατά το 

τελευταίο έτος. Το 52,1% των εισαγωγών το εν λόγω έτος αφορούσε προϊόντα styling 

και ακολούθησαν τα σαμπουάν με ποσοστό 40,1%.  

 

Οι εισαγωγές προϊόντων μακιγιάζ εμφάνισαν μέσο ετήσιο ρυθμό μεταβολής 2,5% την 

περίοδο 2000-2010, διαμορφούμενες σε €42,1 εκατ. το 2010 (μείωση 23,4% το 

Περιποίηση 
Δέρματος

45,7%

Περιποίηση 
Μαλλιών

25%

Μακιγιάζ
11,1%

Αρωματικά
14,2%

Σαπούνια …

2004* 166.046.033 86.449.505 42.046.870 55.050.342 9.850.547 359.443.297 8,7 

2005* 162.457.436 89.777.217 43.768.336 60.418.130 12.452.789 368.873.908 2,6 

2006* 177.107.595 90.520.014 44.545.729 69.888.692 14.655.621 396.757.651 7,6 

2007* 195.400.613 104.519.295 50.579.668 76.591.198 14.463.566 441.554.340 11,3 

2008* 221.390.226 115.003.743 59.502.401 80.512.125 14.003.654 490.412.149 11,1 

2009* 204.890.981 106.949.528 54.901.238 66.032.683 17.510.588 450.285.018 -8,2 

2010* 173.124.385 94.652.288 42.070.763 53.648.694 15.133.918 378.630.048 -15,9 

Ποσά σε € χιλ.  

*Προσωρινά στοιχεία  

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 
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2010/09). Το μακιγιάζ ματιών συγκέντρωσε το ίδιο έτος το 34,3% των εισαγωγών και 

ακολούθησε το μακιγιάζ χειλιών με ποσοστό 26,3%.  

 

Τέλος, σημαντική μείωση παρουσίασαν και οι εισαγωγές αρωματικών προϊόντων την 

τελευταία διετία (-18,7% το 2010/2009).  

 

Κυριότερες χώρες προέλευσης των καλλυντικών είναι η Γαλλία, η Γερμανία και η 

Ιταλία, συγκεντρώνοντας από κοινού το 67,4% της συνολικής αξίας των εισαγωγών το 

2010 (Διάγραμμα 3.8). 

 

 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 

Διάγραμμα 3.8 Κυριότερες χώρες προέλευσης καλλυντικών (2010)  
 

Ο Πίνακας 3.8 παρουσιάζει τις κυριότερες χώρες προέλευσης των καλλυντικών την 

τετραετία 2007-2010.  

 

 

Πίνακας 3.8 Κυριότερες χώρες προέλευσης καλλυντικών (2007-2010) 

Χώρα προέλευσης 2007* 2008* 2009* 2010* 

Γαλλία 143.289.950 143.830.522 134.629.549 106.110.835 

Γερμανία 87.765.935 107.067.908 103.453.916 102.152.417 

Ιταλία 62.529.950 75.383.355 61.304.447 46.992.174 

Λοιπές χώρες 147.968.505 164.130.364 150.897.106 123.374.622 

Γενικό Σύνολο 441.554.340 490.412.149 450.285.018 378.630.048 

* Προσωρινά στοιχεία  

Αξία σε €  

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 
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Εξαγωγές  
 

 

Οι εξαγωγές καλλυντικών σε αξία εμφάνισαν αυξομειώσεις την περίοδο 2000-2010 

(Διάγραμμα 3.9). Το 2010 η συνολική αξία διαμορφώθηκε σε €159,1 εκατ., 

σημειώνοντας μείωση 11,4% σε σχέση με το 2009 (Πίνακας 3.9). 

 

 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 

Διάγραμμα 3.9 Εξέλιξη εξαγωγών καλλυντικών σε αξία (2000-2010) 

 

 

Πίνακας 3.9 Εξαγωγές καλλυντικών ανά κατηγορία (2000-2011) 

Έτος Περιποίηση 

Δέρματος 

Περιποίηση 

Μαλλιών 

Μακιγιάζ Αρωματικ

ά 

Σαπούνια 

καλλωπισμού 

Σύνολο Ετήσια 

Μεταβολή 

(%) 

2000 56.755.664 16.238.298 5.137.262 21.820.664 768.009 100.719.897 - 

2001 72.126.728 14.792.338 8.034.784 13.326.311 254.706 108.534.867 7,8 

2002* 75.448.878 13.976.582 3.614.180 11.312.757 139.351 104.491.748 -3,7 

2003* 108.477.997 21.746.805 2.992.429 11.827.907 555.344 145.600.482 39,3 

2004* 97.218.417 22.065.645 2.588.976 12.911.597 1.355.495 136.140.130 -6,5 

2005* 113.941.255 22.372.490 3.654.326 17.756.249 1.161.059 158.885.379 16,7 

2006* 133.713.553 17.539.247 3.922.183 17.889.887 1.337.649 174.402.519 9,8 

2007* 119.934.206 19.325.617 3.912.100 18.513.830 1.823.259 163.509.012 -6,2 

2008* 168.451.723 20.861.117 5.962.252 15.589.035 1.981.032 212.845.159 30,2 

2009* 139.033140 19.620.893 7.626.495 10.145.345 3.098.716 179.524.589 -15,7 

2010* 123.014.154 17.362.605 4.510.205 12.085.854 2.102.192 159.075.010 -11,4 

Ποσά σε € χιλ. 

*Προσωρινά στοιχεία Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 
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Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 

 

Ο Πίνακας 3.9 παρουσιάζει την εξέλιξη των εξαγωγών καλλυντικών σε αξία, για την 

περίοδο 2000-2010. 

Τα προϊόντα περιποίησης δέρματος συγκέντρωσαν το 77,3% των συνολικών 

εξαγωγών (σε αξία) το 2010. Ακολούθησαν τα προϊόντα περιποίησης μαλλιών με 

ποσοστό 10,9%, τα προϊόντα μακιγιάζ με ποσοστό 2,8%, τα αρωματικά με ποσοστό 

7,6% και τα σαπούνια καλλωπισμού με ποσοστό 1,3% (Διάγραμμα). 

 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 

Διάγραμμα 3.10 Διάρθρωση των εξαγωγών καλλυντικών (2010) 
 

Κυριότερες χώρες προορισμού των καλλυντικών το 2010 ήταν η Κύπρος, η Ιταλία, η 

Μ. Βρετανία και η Γαλλία, συγκεντρώνοντας από κοινού το 40,5% της αξίας των 

συνολικών εξαγωγών (Διάγραμμα). 
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Πηγή: Πίνακας 3.10  

Διάγραμμα 3.11 Κυριότερες χώρες προέλευσης καλλυντικών (2010) 

Ο Πίνακας 3.10 παρουσιάζει τις κυριότερες χώρες προορισμού των καλλυντικών, την 

τετραετία 2007-2010. 

 

Πίνακας 3.10 Κυριότερες χώρες προέλευσης καλλυντικών (2007-2010) 

Χώρα 

προέλευσης 

2007* 2008* 2009* 2010* 

Κύπρος 22.097.718 26.034.400 30.801.457 26.889.834 

Ιταλία 6.357.579 11.398.402 13.602.733 17.318.738 

Μεγάλη Βρετανία 5.278.560 11.358.083 10.705.977 11.298.020 

Γαλλία 6.817.086 11.492.855 7.137.023 8.935.508 

Λοιπές χώρες 122.946.069 152.561.419 117.277.399 122.946.069 

Σύνολο 163.497.012 212.845.159 179.524.589 163.497.012 

* Προσωρινά στοιχεία 

Αξία σε € 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 

 

 

Μερίδια Αγοράς Κυριότερων Ανταγωνιστών (2010)  
 

 

Αναφορικά με τα μερίδια αγοράς, σημειώνεται ότι λόγω του μεγάλου αριθμού των 

επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην εξεταζόμενη αγορά, υπάρχει (σε γενικές 

γραμμές) διασπορά των μεριδίων αγοράς.  

 

Στον Πίνακα 3.11 παρουσιάζονται τα εκτιμώμενα μερίδια της αγοράς ορισμένων εκ 

των κυριότερων επιχειρήσεων καλλυντικών, για το 2010. 
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Πίνακας 3.11 Μερίδια αγοράς (2010)  

Επιχείρηση Μερίδιο 

L Oreal Hellas 

ΑΕ  

≈17,0% 

Εστέ Λώντερ 

Ελλάς ΑΕ  

≈6,0% 

Notos Com 

Συμμετοχές ΑΕ  

≈6,0% 

Rilken ΑΕ  ≈4,5% 

Γερολυμάτος 

Cosmetics ΑΕ  

≈4,0% 

Σαράντης Γρ. 

ΑΒΕΕ  

≈4,0% 

Beierdorf Hellas 

ΑΕ  

≈3,0% 

Pierre Fabre 

Hellas ΑΕ  

≈2,5% 

Ελλένικα ΑΕ  ≈2,5% 

Oriflame Ελλάς 

Μονοπρόσωπη 

ΕΠΕ  

≈2,5% 

Parfums Christian 

Dior Hellas ΑΕ  

≈2,5% 

Wella Ελλάς 

Μονοπρόσωπη 

ΕΠΕ  

≈2,0% 

Αρόμκα ΑΕ  ≈2,0% 

LR Health & 

Beauty Systems 

ΕΠΕ  

≈2,0% 

Κορρές Φυσικά  ≈2,0% 

Προϊόντα ΑΕ    

Πηγή: ICAP Group ΑΕ-

Εκτιμήσεις αγοράς  

 

 

Οι δέκα μεγαλύτερες επιχειρήσεις του κλάδου συγκεντρώνουν ποσοστό της τάξης του 

75% επί της συνολικής αγοράς, ενώ το ποσοστό των τριών μεγαλύτερων εκτιμάται στο 

40% περίπου.  

Εκτός από τις αναφερόμενες επιχειρήσεις, σημαντική παρουσία στη συνολική αγορά 

καλλυντικών έχουν επίσης και οι εταιρίες: Ελαϊς – Unilever Hellas ΑΕ, Πρόκτερ & 

Γκάμπλ Ελλάς ΕΠΕ, Johnson & Johnson Ελλάς ΑΕΒΕ και Avon Cosmetics (Greece) 

Μονοπρόσωπη ΕΠΕ. 
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Μερίδια Αγοράς Κυριότερων Ανταγωνιστών ανά Κατηγορία Προϊόντων  
 

 

Στην αγορά περιποίησης δέρματος κυριαρχούν οι επιχειρήσεις: Johnson & Johnson 

Ελλάς ΑΕΒΕ, L Oreal Hellas ΑΕ, Εστέ Λώντερ Ελλάς ΑΕ, Pierre Fabre Hellas AE, 

Beiersdorf Hellas AE, Γερολυμάτος Cosmetics ΑΕ, Σαράντης Γρ. ΑΒΕΕ, Πρόκτερ & 

Γκάμπλ Ελλάς ΕΠΕ, Notos Com Συμμετοχές ΑΕ, Κορρές Φυσικά Προϊόντα ΑΕ, 

Colgate Palmolive Εμπορική (Ελλάς) AE και LR Health & Beayty ΕΠΕ.  

 

Στην αγορά περιποίησης μαλλιών κυριαρχούν οι επιχειρήσεις: L’ Oreal Hellas AE, 

Πρόκτερ & Γκάμπλ Ελλάς ΕΠΕ, Rilken AE, Wella Ελλάς Μονοπρόσωπη ΕΠΕ, 

Κορρές Φυσικά Προϊόντα ΑΕ (εκτιμώμενο της τάξεως του 2,5%), Johnson & Johnson 

Ελλάς ΑΕΒΕ και Ελαϊς – Unilever Hellas ΑΕ.  

 

Στην αγορά μακιγιάζ σημαντική παρουσία έχουν οι επιχειρήσεις: L’ Oreal Hellas AE, 

Εστέ Λώντερ Ελλάς ΑΕ, Ελλένικα ΑΕ, Notos Com Συμμετοχές ΑΕ, Oriflame Ελλάς 

Μονοπρόσωπη ΕΠΕ, Avon Cosmetics (Greece) Μονοπρόσωπη ΕΠΕ, Parfums 

Christian Dior Hellas AEBE, Beiersdorf Hellas AE, Κορρές Φυσικά Προϊόντα ΑΕ (με 

εκτιμώμενο μερίδιο 3,5% περίπου), Ginkgo ΕΠΕ, Παπαχατζής Σ. ΑΕ και LR Health & 

Beayty ΕΠΕ (με εκτιμώμενο ποσοστό 2,5%-3,0%).  

 

Στην αγορά αρωμάτων σημαντική παρουσία έχουν οι επιχειρήσεις: Notos Com 

Συμμετοχές ΑΕ, Γερολυμάτος Cosmetics ΑΕ, L’ Oreal Hellas AE, Σαράντης Γρ. 

ΑΒΕΕ, Parfums Christian Dior Hellas AEBE, Εστέ Λώντερ Ελλάς ΑΕ και Coty 

Prestige Hellas ΑΕ. 

Μερίδια Παραγωγής των Επιχειρήσεων του Κλάδου  
 

 

Στον Πίνακα 3.12 εμφανίζονται τα εκτιμώμενα μερίδια παραγωγής ορισμένων εκ των 

κυριοτέρων παραγωγικών επιχειρήσεων καλλυντικών για το 2010. 

 

 

Πίνακας 3.12 Μερίδια παραγωγής (2010) 

Επιχείρηση Μερίδιο 

Ελλένικα ΑΕ  ≈12,0% 

Frezyderm ΑΒΕΕ  6,5%-7,0% 

Παπουτσάνης ΑΒΕΕ  ≈6,0% 

Κορρές Φυσικά 

Προϊόντα ΑΕ  

≈5,0% 

Τσέτη Ι. & Ξιρ. 

ΑΒΕΕ  

≈2,0% 

Lavipharm ΑΕ  ≈2,0% 

Fresh Formula ΑΕ  ≈2,0% 

Φάρκομ ΑΕ  ≈1,5% 

Miss Sandy ΑΒΕΕ  ≈1,0% 

Πηγή: ICAP Group ΑΕ-Εκτιμήσεις αγοράς 
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Το 2010 η εταιρεία Ελλένικα ΑΕ εκτιμάται ότι απέσπασε μερίδιο της τάξης του 12% 

και ακολούθησαν οι εταιρείες Frezyderm ΑΕ, Παπουτσάνης ΑΒΕΕ και Κορρές Φυσικά 

Προϊόντα ΑΕ με εκτιμώμενο μερίδιο 6,5%-7,0%, 6,0% και 5,0% αντίστοιχα. Πολύ 

σημαντική παρουσία στην παραγωγή καλλυντικών έχουν και οι εταιρίες Johnson & 

Johnson Ελλάς ΑΕΒΕ, Σαράντης Γρ. ΑΒΕΕ, Apivita ΑΕΒΕ και Rilken ΑΕ. Επίσης 

αξιόλογη παρουσία είχε και η Sara Lee Ελλάς ΑΕ η οποία όμως σταμάτησε την 

ενασχόλησή της με τα καλλυντικά τον Δεκέμβριο του 2010. 

 

Οικονομικοί Παράγοντες  
 

 

Η ανάλυση του γενικού επιπέδου της οικονομίας, σε συνδυασμό με την εκτίμηση του  

ευρύτερου επιχειρηματικού κλίματος που επικρατεί σε μία χώρα είναι απαραίτητα 

βήματα πριν την πραγματοποίηση μιας επένδυσης, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν οι 

υπάρχουσες τάσεις ευνοούν την ανάπτυξη νέων επιχειρήσεων.  

 

Η οικονομική κατάσταση στην Ελλάδα βρίσκεται σε μία από τις δυσκολότερες 

περιόδους της. Εκτός από την υφιστάμενη παγκόσμια κρίση, η ελληνική αγορά έχει να 

αντιμετωπίσει και τα μεγάλα εσωτερικά προβλήματα της οικονομίας. Από τα τέλη του 

2009 και αρχές 2010, εξαιτίας συνδυασμού διεθνών (οικονομική κρίση) και τοπικών 

(ανεξέλεγκτες δαπάνες κατά την περίοδο μέχρι τις εκλογές του 2009) παραγόντων η 

ελληνική οικονομία αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα, καθώς έχει το δεύτερο 

μεγαλύτερο ετήσιο έλλειμμα κρατικού προϋπολογισμού και το δεύτερο μεγαλύτερο 

δημόσιο χρέος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η προσπάθεια για τον περιορισμό του 

δημοσιονομικού ελλείμματος, είχε ως αποτέλεσμα την εφαρμογή πλήθους μέτρων σε 

διάφορα επίπεδα. Τα μέτρα αυτά επηρέασαν το πραγματικό εισόδημα σε ευρείες 

κατηγορίες πολιτών, με συνέπεια τη σημαντική επιδείνωση του οικονομικού κλίματος, 

καθώς η ελληνική οικονομία έχει εισέλθει αναπόφευκτα σε τροχιά ύφεσης. Βασική 

επίπτωση της ύφεσης αυτής στην οικονομία, είναι η ενίσχυση της ανεργίας, γεγονός 

που ενισχύει την ανασφάλεια μεταξύ των ελλήνων καταναλωτών.  

 

Βασικό χαρακτηριστικό της αγοράς αποτελεί η έλλειψη ρευστότητας στον ιδιωτικό 

τομέα της οικονομίας. Αυτή αποτελεί προέκταση της γενικότερης έλλειψης 

ρευστότητας ακόμη και των τραπεζών, τη στιγμή που οι πιστωτικές συνθήκες του 

ιδιωτικού τομέα έχουν διαταραχθεί. Όλα τα παραπάνω καθιστούν απαγορευτικό, 

οποιοδήποτε άνοιγμα. Αποτέλεσμα αυτών ήταν η συνεχιζόμενη έντονη συρρίκνωση 

των επενδύσεων και ο περιορισμός της δημόσιας κατανάλωσης, τη στιγμή που το 

Δημόσιο χρέος το 2010 έφτασε το 142,8 % του ΑΕΠ και το Δημοσιονομικό Έλλειμμα 

10,5 % του ΑΕΠ.  

 

Τον Μάιο του 2010 υπογράφηκε Μνημόνιο με το ΔΝΤ την ΕΕ και την ΕΚΤ ώστε να 

καλυφθεί η δανειακή ανάγκη της χώρας.  

 

Μετά δύο χρόνια μνημονίου με διαδοχικές περικοπές στα εισοδήματα, έκρηξη της 

ανεργίας και πρωτοφανή οικονομική ύφεση με ραγδαία πτώση της κατανάλωσης η 

ακρίβεια στέκεται στο ύψος της και μάλιστα η ταχύτητα αύξησης των τιμών σε μέσα 

επίπεδα το 2011 ήταν μεγαλύτερη από την αντίστοιχη του 2009. Όχι μόνο δεν 
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επιβεβαιώθηκε η πρόβλεψη του μνημονίου για συρρίκνωση του πληθωρισμού αλλά οι 

οικογενειακοί προϋπολογισμοί πλήττονται από το φουσκωμένο κύμα ανατιμήσεων σε 

βασικά αγαθά και υπηρεσίες πρώτης ανάγκης όπως είναι τα τρόφιμα και η στέγαση. 

Υποχώρηση τιμών καταγράφηκε το προηγούμενο έτος σε ελαστικά και δευτερεύουσας 

σημασίας για τη διαβίωση είδη όπως η ένδυση και υπόδηση και οι επικοινωνίες.  

 

Η ραγδαία πτώση των αποδοχών των εργαζομένων, δεν είχε ουσιαστικό αντίκρισμα 

στις λιανικές τιμές οι οποίες ακολουθούν την ανιούσα εξαιτίας και της αύξησης της 

φορολογίας και των τιμολογίων των δημοσίων επιχειρήσεων. Τα παραπάνω 

προκύπτουν από την επεξεργασία των στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ για την πορεία του 

πληθωρισμού την τελευταία τριετία.  

 

Τα ευρήματα από τις τιμοληψίες της ΕΛΣΤΑΤ αποκαλύπτουν ότι η ακρίβεια βάζει 

φωτιά στις τσέπες των νοικοκυριών και επιδεινώνει περαιτέρω την οικονομική τους 

στενότητα που έχει προκαλέσει η καθίζηση των εισοδημάτων και η ανεργία.  

 

 Ο μέσος ετήσιος πληθωρισμός το 2011 έκλεισε με αύξηση 3,3% έναντι 4,7% 

το 2010 και μόλις 1,2% το 2009. Η αποκλιμάκωσή του σε σχέση με το 2010 

οφείλεται κυρίως σε χαμηλότερους ρυθμούς αύξησης ή και μείωση των τιμών 

σε ομάδες αγαθών και υπηρεσιών όπως η ένδυση και υπόδηση, οι επικοινωνίες, 

τα αλκοολούχα και ο καπνός, οι μεταφορές, η υγεία, η εκπαίδευση, η αναψυχή 

και οι πολιτιστικές δραστηριότητες.  

 Μεγάλες ανατιμήσεις σε ετήσια βάση καταγράφονται στα τρόφιμα, τη στέγαση 

και ξενοδοχεία, καφέ, εστιατόρια.  

 Μέσα στον Δεκέμβριο του 2011 σημειώθηκαν υψηλότερες, συγκριτικά με τον 

ίδιο μήνα του 2010, αυξήσεις τιμών στα τρόφιμα (0,6% έναντι 0,1%) και στην 

υγεία (0,5% από 0,0%). Μειώσεις τιμών καταγράφηκαν στην ένδυση και στην 

υπόδηση (2,9%) και στις επικοινωνίες (1%)  

 

Από τον κατάλογο της ΕΛΣΤΑΤ με τη μεταβολή των τιμών σε 21 επιμέρους αγαθά και 

υπηρεσίες προκύπτει ότι σε 8 από αυτά ο ρυθμός αύξησης των τιμών επιταχύνθηκε το 

2011 συγκριτικά με το προηγούμενο έτος και μάλιστα σε ορισμένες περιπτώσεις οι 

ανατιμήσεις ήταν δεκαπενταπλάσιες.  

 

Ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης ενισχύεται κατά 1,5 μονάδα τον Νοέμβριο του 

2011 και διαμορφώνεται στις -82,3 μονάδες, χωρίς όμως να απέχει επί της ουσίας από 

τα ιστορικά χαμηλά επίπεδα του προηγούμενου μήνα. Η εξαιρετικά δυσμενής πορεία 

της καταναλωτικής εμπιστοσύνης αντικατοπτρίζει την ανασφάλεια και το διάχυτο 

φόβο των νοικοκυριών για την εξέλιξη της οικονομίας. Η ανεργία αυξάνεται και οι 

μισθοί συμπιέζονται από τις άμεσες μειώσεις και την υψηλή φορολογία. Πάντως, η 

άρση των πολιτικών αβεβαιοτήτων που κυριάρχησαν τον προηγούμενο μήνα και η 

φαινομενική σταθεροποίηση της πολιτικής κατάστασης με το σχηματισμό νέας 

κυβέρνησης συνεργασίας επηρέασε θετικά τους καταναλωτές, τουλάχιστον σε πρώτο 

χρόνο. Οι πολίτες φαίνεται να αναμένουν ωστόσο μια πιο πειστική διατύπωση μιας 

συνεκτικής πολιτικής που να αίρει μέρος των αβεβαιοτήτων που έχουν διογκωθεί. Σε 

κάθε περίπτωση η απαισιοδοξία των Ελλήνων καταναλωτών παραμένει με μεγάλη 

διαφορά η εντονότερη μεταξύ των υπόλοιπων ευρωπαίων, με τους Πορτογάλους 

σταθερά να ακολουθούν στη δεύτερη θέση, ενώ έπονται οι Ούγγροι, οι Κύπριοι και οι 

Ρουμάνοι. Η καταναλωτική εμπιστοσύνη κινείται καθοδικά σε πάνω από τις μισές 
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ευρωπαϊκές χώρες, ενώ θετικοί δείκτες καταγράφονται τον Νοέμβριο μόνο σε δύο 

χώρες (Φινλανδία, Σουηδία).  

 

Η Ελλάδα είναι η πέμπτη χώρα σε ρυθμό ανάπτυξης των εξαγωγών στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat στο διάστημα Ιανουαρίου - Μαΐου 2011. 

Με βάση τα επίσημα στοιχεία ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος εκτιμά πως 

η συνολική πορεία των ελληνικών εξαγωγών (συμπεριλαμβανομένων των 

πετρελαιοειδών) στο πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους, θα αυξηθεί κατά 39,7%.  

 

Αντιθέτως οι εισαγωγές εκτιμάται ότι θα μειωθούν κατά 11,9% και το εμπορικό 

έλλειμμα θα σημειώσει μείωση κατά 33,1%. Παρόλα αυτά όμως ενώ συνεχίζονται τα 

«άλματα» των ελληνικών εξαγωγών - αξίας 8,3 δισ. ευρώ στο πρώτο πεντάμηνο 2011 

- τα καθημερινά προβλήματα για τους έλληνες εξαγωγείς παραμένουν και αφορούν 

κυρίως στην εντεινόμενη έλλειψη ρευστότητας και στην γραφειοκρατία. Ειδικότερα 

σύμφωνα με τα πρόσφατα δημοσιευμένα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής 

Υπηρεσίας (Eurostat) για την πορεία του ευρωπαϊκού εξωτερικού εμπορίου 

εμπορευματικών συναλλαγών και στο διάστημα Ιανουαρίου - Μαΐου 2011, η χώρα μας 

βρίσκεται στην 20η θέση της εξαγωγικής κατάταξης της ΕΕ-27, οριακά υψηλότερα από 

την Βουλγαρία και την Λιθουανία. Στο ίδιο διάστημα οι ευρωπαϊκές εξαγωγές 

σημείωσαν αύξηση συνολικά κατά 18,4%, ενώ οι ελληνικές εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 

37%. Κι ως εκ τούτου η Ελλάδα κατατάσσεται στην πρώτη πεντάδα των οικονομιών 

της ΕΕ-27 που σημειώνει την υψηλότερη θετική μεταβολή στην πορεία των εξαγωγών 

τους το εξεταζόμενο διάστημα. Σε επίπεδο εισαγωγών, οι ευρωπαϊκές εισαγωγές το 

εξεταζόμενο διάστημα συνολικά αυξήθηκαν κατά 18,5%. Η Ελλάδα συνεχίζει να είναι 

η μόνη χώρα που σημειώνει πτώση των εισαγωγών της και συγκεκριμένα κατά 20%, 

γεγονός που έχει ιδιαίτερα θετικές συνέπειες για το εμπορικό έλλειμμα. Συγκεκριμένα, 

η Ελλάδα και η Βουλγαρία είναι οι δύο οικονομίες της ΕΕ-27 που σημειώνουν την 

μεγαλύτερη μείωση στο εμπορικό τους έλλειμμα, κατά 44%. Το εμπορικό έλλειμμα 

της ελληνικής οικονομίας ανέρχεται στα 8,2 δισ. ευρώ στο πρώτο πεντάμηνο του 

τρέχοντος έτους.  

 

Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της συνολικής χρηματοδότησης του εγχώριου ιδιωτικού 

τομέα μειώθηκε σε -2,4% το Νοέμβριο του 2011 (Οκτώβριος 2011: -2,2%, Δεκέμβριος 

2010: 0,0%). Συνολικά, το Νοέμβριο του 2011, η καθαρή ροή της χρηματοδότησης 

προς τον εγχώριο ιδιωτικό τομέα ήταν αρνητική κατά 1.267 εκατ. ευρώ (Νοέμβριος 

2010: αρνητική καθαρή ροή 736 εκατ. ευρώ). Η συνεχιζόμενη υποχώρηση της 

χρηματοδότησης στον εγχώριο ιδιωτικό τομέα, που οφείλεται τόσο στην σημαντική 

μείωση της ζήτησης από πλευράς νοικοκυριών όσο και από την αυστηρή τήρηση των 

πιστοληπτικών κριτηρίων από πλευράς τραπεζών και η αύξηση των μην 

εξυπηρετούμενων δανείων, χαρακτηρίζουν την εγχώρια τραπεζική αγορά.  

 

Ως προς τις επιχειρηματικές προσδοκίες στη βιομηχανία, αυτές κινούνται καθοδικά. 

Στη Βιομηχανία, οι δείκτες επιχειρηματικών προσδοκιών διαμορφώνονται στις -7,7 και 

-7,3 μονάδες σε ΕΕ και Ευρωζώνη αντίστοιχα. Οι προβλέψεις για την εξέλιξη της 

παραγωγής λαμβάνουν πλέον οριακά αρνητικό πρόσημο και στις δύο ζώνες, ενώ οι 

αρνητικοί δείκτες στις εκτιμήσεις για τα επίπεδα παραγγελιών καταγράφουν ήπια 

υποχώρηση, τόσο στην ΕΕ όσο και την Ευρωζώνη. Τέλος, οι εκτιμήσεις για τα 

αποθέματα παραμένουν αμετάβλητες, υποδηλώνοντας διογκωμένα επίπεδα και στις 

δύο ζώνες. Στη Βιομηχανία, εντείνονται οι αρνητικές προβλέψεις για την εξέλιξη της 

παραγωγής, αλλά και οριακά οι εκτιμήσεις για παραγγελίες προς προμηθευτές, με τις 
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εκτιμήσεις για τα αποθέματα αντίθετα να καταγράφουν μικρή αποκλιμάκωση. Ο 

Δείκτης Επιχειρηματικών Προσδοκιών στη Βιομηχανία τον Νοέμβριο υποχωρεί για 

τρίτο κατά σειρά μήνα και διαμορφώνεται στις 72,6 μονάδες (από 74,0 μονάδες), στο 

χαμηλότερο επίπεδο της τελευταίας διετίας. Πρόκειται για εξαιρετικά αρνητική 

εξέλιξη, καθώς ο τομέας της βιομηχανίας έδειχνε ενδείξεις αντοχής στην κρίση, 

τροφοδοτούμενος από την εξαγωγική δυναμική των προηγούμενων μηνών. Από τα 

βασικά στοιχεία δραστηριότητας των επιχειρήσεων που συνδιαμορφώνουν το 

συνολικό δείκτη, οι μεταβολές είναι πάντως ήπιες: οι προβλέψεις για τη 

βραχυπρόθεσμη εξέλιξη της παραγωγής συνεχίζουν να υποχωρούν σε ακόμα πιο 

αρνητικά επίπεδα, ενώ οι ήδη πολύ δυσμενείς εκτιμήσεις των επιχειρήσεων για το 

τρέχον επίπεδο παραγγελιών και ζήτησης εμμένουν. Τέλος, οι εκτιμήσεις για το 

επίπεδο των αποθεμάτων περιορίζονται ελαφρά, παραμένοντας όμως σε επίπεδα 

ανώτερα από τα κανονικά για την εποχή. 

 

 

Τεχνολογικό περιβάλλον  
 

 

Στον κλάδο των καλλυντικών, η τεχνολογική ανάπτυξη είναι άμεσα συσχετισμένη με 

την καινοτομία. Από τα πρώτα της βήματα, η βιομηχανία των καλλυντικών στηρίχτηκε 

στην καινοτομία και στην πρωτοτυπία καλύπτοντας τις ολοένα και αυξανόμενες 

ανάγκες των καταναλωτών. Αυτό απαιτεί υψηλή ποιότητα στην έρευνα και στην 

ανάπτυξη προϊόντων, πράγμα στο οποίο μόνο οι μεγάλες επιχειρήσεις μπορούν να 

ανταποκριθούν. Οι εταιρίες αυτές έχουν αναπτύξει πολύ οργανωμένα τμήματα έρευνας 

και ανάπτυξης επενδύοντας μεγάλα ποσά στον συγκεκριμένο τομέα, για να έχουν το 

πρώτο λόγο στο λανσάρισμα καινοτόμων προϊόντων.  

Σημαντικό ρόλο παίζει η βελτίωση και εξέλιξη των πρώτων υλών που 

χρησιμοποιούνται από τις παραγωγικές επιχειρήσεις του κλάδου. Αυτό συμβαίνει για 

τους εξής λόγους:  

 διότι η νομοθεσία απαγορεύει πολλές χημικές πρώτες ύλες, λόγω επιβλαβών 

επιπτώσεων στον άνθρωπο, επομένως θα πρέπει να βρεθούν αντίστοιχες με 

παρόμοιες ιδιότητες για να τις αντικαταστήσουν. Εδώ θα πρέπει η επιχείρηση 

να παρακολουθεί τις εξελίξεις, έτσι ώστε να μην προχωρήσει σε κάποια 

επένδυση μηχανολογικού εξοπλισμού για κάποιο υλικό το οποίο ενδέχεται να 

απαγορευτεί.  

 διότι ορισμένες πρώτες ύλες είναι πάρα πολύ ακριβές, επομένως η εύρεση 

κάποιου φθηνού υποκατάστατου σε κάποια από αυτές, θα άλλαζε αμέσως τις 

ισορροπίες στην αγορά του προϊόντος για το οποίο χρησιμοποιείται.  

 

 

Αγορά Φυτικών καλλυντικών 
 

  

Ένας τομέας του κλάδου των καλλυντικών ο οποίος γνωρίζει ιδιαίτερη άνθιση διεθνώς, 

είναι ο κλάδος των φυτικών καλλυντικών. Τα φυτικά καλλυντικά δείχνουν να 

αντιστέκονται σθεναρά στην κρίση. Μάλιστα οι εκτιμήσεις που διατυπώνονται για τη 

μελλοντική τους πορεία είναι θετικές. Το μέγεθος της αγοράς φυτικών καλλυντικών 

στην Ελλάδα ανέρχεται στα 60 εκατ. ευρώ περίπου, παρουσιάζοντας από έτος σε έτος 

ρυθμό ανάπτυξης της τάξης του 15-20%. Παρότι παρούσες στην εν λόγω αγορά είναι 

αρκετές πολυεθνικές, η μερίδα του λέοντος ανήκει σε δυο ελληνικές επιχειρήσεις. 
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Πρόκειται για την Apivita και την εισηγμένη Κορρές, που όχι μόνο διατηρούν 

σημαντικά μερίδια, αλλά έχουν καταφέρει να επεκτείνουν τις δραστηριότητες τους και 

εκτός συνόρων.  

 

Οι καταναλωτές και στη χώρα μας αποκτούν μια διαφορετική κουλτούρα για τον τρόπο 

ζωής και το περιβάλλον. Γι' αυτό υπάρχει ιδιαίτερη αισιοδοξία για τις προοπτικές των 

φυτικών καλλυντικών παρά την κρίση οι πωλήσεις τους θα συνεχίσουν να ενισχύονται. 

  

Το βασικό δίκτυο διάθεσης των φυτικών καλλυντικών είναι τα φαρμακεία. Τα 

καλλυντικά είναι η δεύτερη μεγαλύτερη κατηγορία προϊόντων σε πωλήσεις μέσα από 

τα φαρμακεία. Έπονται τα παραφαρμακευτικά προϊόντα που συμμετέχουν με 7% στο 

τζίρο των φαρμακείων και τέλος τα ορθοπεδικά με 4%. Τα επόμενα χρόνια οι πωλήσεις 

καλλυντικών, μέσα από το δίκτυο των φαρμακείων θα συνεχίσουν να αυξάνονται, σε 

αντίθεση με άλλα δίκτυα πωλήσεων που αναμένεται να παρουσιάσουν κάμψη.  

 

Στη χώρα μας ο ανταγωνισμός στα καλλυντικά προϊόντα δεν περιορίζεται μόνο 

ανάμεσα στα αντίστοιχα προϊόντα των καλλυντικών εταιρειών αλλά υφίσταται και 

ανάμεσα στα προϊόντα φυτικής και συνθετικής προέλευσης. Με άλλα λόγια το 

καταναλωτικό κοινό καλείται πλέον να επιλέξει ένα προϊόν μεταξύ όχι δύο 

οποιονδήποτε εταιρειών αλλά δύο εταιρειών που είναι είτε συνθετικών προϊόντων και 

οι δύο, είτε φυτικών προϊόντων και οι δύο, είτε συνθετικών η μία και φυτικών η άλλη. 

Η ιδιαιτερότητα λοιπόν της τελευταίας δεκαετίας είναι η εμφάνιση των φυτικής 

προέλευσης καλλυντικών με τέτοια δυναμική, ώστε η «φυσικότητα» αυτών να μην 

αποτελεί τελικά ένα ακόμα επιπλέον χαρακτηριστικό τους (όπως η μάρκα τους, αν είναι 

ή όχι επιτυχημένα σε αυτά που υπόσχονται, η τιμή τους κτλ), αλλά να τα κατατάσσει 

σε ξεχωριστή, δική τους κατηγορία που αποτελεί και επιπλέον επίπεδο στο πεδίο του 

ανταγωνισμού.  

 

Η παραπάνω ανάλυση της φύσης του νέου αυτού ανταγωνισμού, δεν είναι ικανή όμως 

να αναδείξει σε όλο το μέγεθος, την ένταση αυτού. Η ένταση και η δυναμική του 

φτάνουν στο σημείο να αναγκάζουν τους οικονομικούς και όχι μόνο αναλυτές της 

αγοράς, να μιλούν για στροφή πλέον του καταναλωτικού κοινού υπέρ των προϊόντων 

φυτικής προέλευσης. Είναι πλέον φανερό πως οι προτιμήσεις του κοινού αρχίζουν να 

αλλάζουν και αυτό συμβαίνει αρκετά γρήγορα. Τα προϊόντα φυσικής προέλευσης 

μπαίνουν όλο και περισσότερο στη ζωή μας, υποσχόμενα μια πιο αγνή και φυσική 

σχέση.  

 

Ο βασικότερος λόγος για τον οποίο οι εταιρείες συνθετικών καλλυντικών (που εξάγουν 

εμπορικά κυρίως και γνωστά προϊόντα) ανά τον κόσμο είναι κατά πλειοψηφία 

περισσότερες είναι γιατί για την δημιουργία και την παρασκευή αυτών των 

καλλυντικών προϊόντων δεν χρειάζεται ιδιαίτερος κόπος και προσπάθεια και ιδιαίτερα 

ως προς την ανεύρεση των πρώτων υλών παραγωγής του. Αυτό συμβαίνει γιατί οι 

πρώτες ύλες μπορούν εύκολα να δημιουργηθούν και να παρασκευαστούν από την 

επιστημονική ομάδα κάθε εταιρείας συνθετικών καλλυντικών. Με αυτό τον τρόπο, 

μειώνεται σημαντικά το κόστος παραγωγής και το χρηματικό υπόλειμμα επενδύεται 

συνήθως στο να χτιστεί ένα καλό και δυνατό όνομα που επιφέρει υψηλές πωλήσεις 

παραγκωνίζοντας το χτίσιμο μιας καλής ποιότητας προϊόντων.  

 

Αντίθετα η παραγωγή φυτικών καλλυντικών προϊόντων απαιτεί χρόνο, κόπο και 

εξειδίκευση και ειδικά ως προς την ανεύρεση των πρώτων υλών εφόσον αρκετές από 
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αυτές προέρχονται από σπάνια βότανα, φυτά ή θαλάσσια εκχυλίσματα. Στην συνέχεια 

ακολουθεί βιολογική επεξεργασία αυτών των συστατικών, αλλεπάλληλες μελέτες και 

έρευνες μέχρις ότου να προκύψουν τα επιθυμητά καλλυντικά και αποτελέσματα αυτών. 

  

Ακολούθως, παρατίθεται ο Πίνακας με μερικές από τις κυριότερες εταιρείες φυτικών 

καλλυντικών που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας: 

 

 

Πίνακας Εταιρίες φυτικών καλλυντικών 

Κορρές Φυσικά Προϊόντα ΑΕ 

Apivita ΑΕΒΕ 

Mastic Spa Σόδης ΑΕ   

Φ. Γεωργαντάς 1864 ΑΕΒΕ  

Macrovita Α. & Ε. Βασιλακάκη ΟΕ 

Fresh Formula AE 

 

 
Κορρές Φυσικά Προϊόντα ΑΕ  

 

Ο Κορρές Φυσικά Προϊόντα ΑΕ ασχολείται με την παραγωγή, τις εισαγωγές και την 

εμπορία φυτικών καλλυντικών, φαρμακευτικών ειδών και ομοιοπαθητικών προϊόντων. 

Ιδρύθηκε το 2001 από μετατροπή της εταιρείας Γ. Κορρές Μονοπρόσωπη ΕΠΕ (ίδρυση 

1996). Το 2008 οι πωλήσεις από τα καλλυντικά αντιπροσώπευσαν το 86% του 

συνολικού κύκλου εργασιών της. Ειδικότερα, το 23% των πωλήσεων καλλυντικών 

αφορούσε προϊόντα περιποίησης μαλλιών, το 27% προϊόντα περιποίησης σώματος, το 

22% περίπου προϊόντα περιποίησης προσώπου, το 27% μακιγιάζ, ενώ πολύ μικρή ήταν 

η συμμετοχή των αρωμάτων. Από τις εγχώριες πωλήσεις καλλυντικών, το 63% περίπου 

αφορούσε παραγόμενα προϊόντα (προϊόντα περιποίησης μαλλιών, προσώπου και 

σώματος) και το 37% εισαγόμενα (μακιγιάζ, δέρμα, αρώματα). Τα εισαγόμενα 

καλλυντικά προέρχονται από την Ιταλία, τη Γαλλία, την Ολλανδία, το Βέλγιο και τη 

Γερμανία. Εξαγωγές πραγματοποιήθηκαν (σε ποσοστό 29% επί του συνολικού κύκλου 

εργασιών) στις ΗΠΑ, στην Αυστραλία, στην Ιαπωνία, στην Κίνα και σε ευρωπαϊκές 

χώρες. Διανέμει τα προϊόντα της στην εγχώρια αγορά μέσω φαρμακείων, ενώ στο 

εξωτερικό η διάθεσή τους γίνεται μέσω του καναλιού της επιλεκτικής διανομής. Την 

περίοδο 2007-2008 πραγματοποίησε επενδύσεις συνολικής αξίας €8.060.727, εκ των 

οποίων τα €6.540.084 αφορούσαν εγκαταστάσεις, μηχανήματα, έπιπλα και λοιπό 

εξοπλισμό, μεταφορικά μέσα και το €1.520.643 άυλα πάγια (λογισμικό, έρευνα και 

ανάπτυξη νέων προϊόντων κ.α.). Οι μετοχές της εταιρείας διαπραγματεύονται στο 

Χρηματιστήριο Αθηνών από τον Απρίλιο του 2007. Τα εμπορικά σήματα είναι: Korres 

Natural Products, Kings & Queens, Arcadia, Materia 

 

 

 

Apivita ΑΕΒΕ  
 

Η Apivita ΑΕΒΕ ασχολείται με την παραγωγή καλλυντικών, μελιού και βασιλικού 

πολτού. Ιδρύθηκε το 1991. Η παραγωγή καλλυντικών (προϊόντα περιποίησης δέρματος 

και μαλλιών, αρώματα) κάλυψε το 2008 το μεγαλύτερο μέρος του συνολικού κύκλου 
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εργασιών της. Το ίδιο έτος πραγματοποίησε εξαγωγές σε χώρες της ΕΕ, το Χονγκ 

Κονγκ, στη Ν. Κορέα, στην Ταϊβάν, στην Αυστραλία και στις ΗΠΑ. Τα προϊόντα της 

διανέμονται μέσω φαρμακείων. Τα εμπορικά σήματα είναι: Aromatherapy, Express, 

Propoline. 

 

Mastic Spa Σόδης ΑΕ  
 

Η Mastic Spa Σόδης ΑΕ ασχολείται με την παραγωγή φυτικών καλλυντικών και την 

οργάνωση επιχειρήσεων με το σύστημα franchising. Ιδρύθηκε το 2003. Παράγει όλες 

τις κατηγορίες καλλυντικών εκτός αρωμάτων. Η διανομή των προϊόντων γίνεται μέσω 

καταστημάτων που λειτουργούν με τη μέθοδο franchising και έχουν την επωνυμία 

Mastic Spa. 

 

Φ. Γεωργαντάς 1864 ΑΕΒΕ  
 

Η Φ. Γεωργαντάς 1864 ΑΕΒΕ ασχολείται με τις εισαγωγές και εμπόριο καλλυντικών. 

Ιδρύθηκε το 1975 για να συνεχίσει τις δραστηριότητες της εταιρείας Γεωργαντάς Φ. 

1864 ΕΕ (ίδρυση 1956 ως συνέχεια ατομικής επιχείρησης που προϋπήρχε από το 1864). 

Εισάγει καλλυντικά (προϊόντα περιποίησης δέρματος και μαλλιών) από τη Γαλλία. Η 

διανομή των προϊόντων γίνεται σε φαρμακεία. Τα εμπορικά σήματα είναι: Lierac, 

Phyto. 

 

Macrovita Α. & Ε. Βασιλακάκη ΟΕ  
 

Η Macrovita Α. & Ε. Βασιλακάκη ΟΕ ασχολείται με την παραγωγή καλλυντικών 

συμπληρωμάτων διατροφής, μελιού, βασιλικού πολτού και γύρης καθώς και με το 

εμπόριο ελαιόλαδου. Ιδρύθηκε το 2003. Τα καλλυντικά (προϊόντα περιποίησης 

δέρματος και μαλλιών) καλύπτουν πλειοψηφικό ποσοστό στον κύκλο εργασιών της 

εταιρείας και διατίθενται μέσω φαρμακείων. Το εμπορικό της σήμα είναι: Macrovita 

 

Fresh Formula AE  
 

H Fresh Formula AE ασχολείται με την παραγωγή και τις εισαγωγές καλλυντικών και 

αρωμάτων. Ιδρύθηκε το 2003. Το 2009 απορρόφησε την εταιρεία Βαγιωνή Π. ΑΕ. 

Παράγει προϊόντα περιποίησης μαλλιών και δέρματος καθώς και αρώματα. Εισάγει 

προϊόντα μακιγιάζ. Εξαγωγές πραγματοποιούνται στο Ην. Βασίλειο και στη Ρωσία. Τα 

καλλυντικά διατίθενται μέσω του καναλιού επιλεκτικής διανομής (αλυσίδα 

καταστημάτων με την επωνυμία Fresh Line). Το εμπορικό της σήμα είναι: Fresh Line. 
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Φυτικό Σαπούνι  
 

 

Μιλώντας για «καλό σαπούνι», εννοούμε κατ΄ αρχήν σαπούνι ελαιολάδου - όχι από 

άλλο λίπος – και κατά δεύτερον σαπούνι από ελαιόλαδο που δεν έχει υποστεί αλλαγή 

της μοριακής δομής του από βιομηχανικές και χημικές επεξεργασίες, υπεύθυνες για 

την καταστροφή των ευεργετικών χαρακτηριστικών του.  

 

Η σαπωνοποίησή του επιτυγχάνεται με απλή μίξη των πρώτων υλών του που αντιδρούν 

μεταξύ τους.  

 

Το ελαιόλαδο είναι το μόνο φυτικό έλαιο στην φύση που περιέχει τα πλέον υγιεινά 

λιπαρά και μάλιστα σε μεγάλη αναλογία. Περιέχει έως και 83% μονοακόρεστα λιπαρά, 

κυρίως ελαϊκό οξύ, πολυφαινόλες και ένα ισχυρότατο αντιοξειδωτικό, την 

υδροξυτυροσόλη.  

 

Έρευνες του Διεθνούς Οργανισμού Υγείας δείχνουν ότι τα προϊόντα καθαρισμού και 

ομορφιάς με βάση το ελαιόλαδο, συντελούν στην μείωση των συγχρόνων ασθενειών 

του δυτικού κόσμου, όπως η ξηροδερμία, η τριχόπτωση και οι αλλεργίες. Το ελαιόλαδο 

ως συστατικό περιποίησης του δέρματος, επιτυγχάνει χάρη στην σύνθεσή του, φυσική 

θρέψη και ενυδάτωση των ιστών. Η φύση μας παρέχει δωρεάν θρέψη και ενυδάτωση.  

 

Το σαπούνι, ως μέσο καθαρισμού, έχει τις ρίζες του στην αρχαιότητα όπου οι άνθρωποι 

παρατήρησαν ότι οι στάχτες από το ξύλο που χρησιμοποιούσαν για τις θυσίες των ζώων 

σε συνδυασμό με το νερό της βροχής (μια πρώτη μορφή αλισίβας δηλαδή) και το λίπος 

από τα υπολείμματα των θυσιασμένων ζώων, παρήγαγαν ένα κίτρινο μείγμα το οποίο 

καθάριζε. Το σαπούνι είναι επομένως αποτέλεσμα φυσικών υλικών που υπάρχουν στην 

φύση και για πολλά χρόνια αποτέλεσε μέσον οικονομικής συναλλαγής των ανθρώπων, 

ισάξιο του νομίσματος.  

 

Στην χώρα μας, τόσο τα νοικοκυριά όσο και τα εργαστήρια χρησιμοποιούσαν ανέκαθεν 

σαν λίπος για την παρασκευή σαπουνιού, ελαιόλαδο. Αντίθ0ετα, σε άλλες μη 

ελαιοπαραγωγές χώρες, η πρώτη ύλη για το σαπούνι ήταν και είναι το ζωικό λίπος. 

Σήμερα η βιομηχανία έχει υποκαταστήσει για λόγους καθαρά κόστους και στην 

Ελλάδα το ελαιόλαδο με ζωικά λίπη ανατολικής προέλευσης, τα οποία εν συνεχεία 

εμπλουτίζει με χημικά πρόσθετα, όπως συνθετικά αρώματα, χρωστικές ουσίες, 

συντηρητικά κ.α. Από τα δε σαπούνια ελαιολάδου του εμπορίου, ελάχιστα είναι εκείνα 

που το λάδι τους δεν έχει υποστεί βιομηχανική επεξεργασία.  

 

Επειδή η σόδα είναι σήμερα άρρηκτα συνδεδεμένη με την παραγωγή σαπουνιού, καθώς 

η χρησιμοποίηση αλισίβας δεν έχει σταθερά αποτελέσματα, δεν υπάρχει «βιολογικό» 

σαπούνι. Η σόδα από μόνη της, ως πρώτη ύλη δεν είναι «φυσικό» προϊόν. Γίνεται 

σαπούνι όμως όταν αντιδράσει με οποιαδήποτε μορφή λίπους και είναι καλό το λίπος 

αυτό να είναι ελαιόλαδο. Με την σωστή σαπωνοποίηση κανένα υπόλοιπο σόδας δεν 

παραμένει ελεύθερο και το σαπούνι είναι πλέον ένα καινούργιο προϊόν, τελείως 

αβλαβές όταν δεν προστεθούν χημικά πρόσθετα.  
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Αγορά Σαπουνιού  
 

 

Με βάση τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, η εγχώρια αγορά σαπουνιού παρουσιάζεται στον 

Πίνακα. Για το 2010 και 2011, έχει θεωρηθεί μια μείωση 5% αντίστοιχα. 

 

Πίνακας Εγχώρια αγορά σαπουνιού 

Έτος Παραγωγή Εισαγωγές Εξαγωγές Φαινομενική 

Κατανάλωση 

Ετήσια 

Μεταβολή 

(%) 

2002 2.697.858 5.818.218 98.531 8.417.545 - 

2003 2.367.480 6.209.171 537.617 8.039.034 -4,5 

2004 2.380.470 5.874.774 669.380 7.585.864 -5,6 

2005 3.624.145 5.137.655 377.667 8.384.133 10,5 

2006 3.293.865 6.011.396 445.341 8.859.920 5,7 

2007* 1.536.225 6.056.871 1.012.028 6.581.068 -25,7 

2008* 1.536.225 8.815.119 693.764 9.657.580 46,7 

2009* 1.553.484 10.380.723 1.023.949 10.910.258 13 

2010* 2.547.012 8.493.351 675.618 10.364.745 -5 

2011* 3.265.344 7.010.445 429.281 9.846.508 -5 

*Προσωρινά στοιχεία  

Ποσότητα σε kg  

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ  

 

 

 

Προσδιορισμός Μελλοντικής Ζήτησης 
 

 

Παράγοντες που επηρεάζουν τη Ζήτηση 
 

 

Όσον αφορά στη ζήτηση των καλλυντικών, διαπιστώνεται πλήθος παραγόντων τόσο 

ποσοτικών, όσο και ποιοτικών, οι οποίοι είναι σε θέση να επηρεάσουν την εξέλιξη της. 

Ακολουθεί σύντομη περιγραφή των παραγόντων εκείνων που κρίνεται ότι έχουν τη 

σημαντικότερη επίδραση: 

 

 Διάρθρωση του Πληθυσμού 
Η ζήτηση καλλυντικών επηρεάζεται άμεσα από τη διάρθρωση του πληθυσμού, με τις 

γυναίκες να αποτελούν τους κυριότερους καταναλωτές. Η οικονομική ανεξαρτησία 

που έχουν αποκτήσει οι περισσότερες γυναίκες και η ολοένα μεγαλύτερη παρουσία 

τους στην αγορά εργασίας, τους επιτρέπει να δαπανούν ετησίως σημαντικά κονδύλια 

για τον καλλωπισμό τους, αν και τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί σημαντικά και το 

ενδιαφέρον των ανδρών για τα συγκεκριμένα είδη. 

 

 Ηλικία 
Η ηλικία των καταναλωτών επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την επιλογή του καναλιού 

διανομής για την αγορά καλλυντικών. Οι νεότερης ηλικίας καταναλωτές προτιμούν να 

αγοράζουν καλλυντικά μέσω του καναλιού επιλεκτικής διανομής (καταστήματα 
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καλλυντικών), σε αντίθεση με τους μεγαλύτερης ηλικίας καταναλωτές, οι περισσότεροι 

των οποίων προτιμούν δίκτυα ευρείας διανομής (σουπερμάρκετ) για την αγορά των εν 

λόγω προϊόντων. 

 

Ο Πίνακας 3.14 παρουσιάζει τον υπολογιζόμενο πληθυσμό της χώρας το 2010, ανά 

ηλιακή ομάδα. Η νέα γενιά (ηλικίες 18-25), παρότι δεν αποτελεί το μεγαλύτερο τμήμα 

του καταναλωτικού κοινού, διαμορφώνει σε σημαντικό βαθμό τις τάσεις, εφόσον 

επιδεικνύει μεγαλύτερη ροπή προς τη μόδα και την ανανέωση, σε αντίθεση με τις 

μεγαλύτερες ηλικίες (30 και άνω) που επιδεικνύουν πιστότητα (brand loyalty). Με τα 

μέχρι σήμερα δεδομένα οι νέοι δείχνουν να προτιμούν το self-service format στη 

λιανική. Στα σημεία αυτά βρίσκονται τα καλλυντικά ευρείας διανομής αλλά και τα 

μεσαίας κατηγορίας προϊόντα (medium brands versus premium or mass brands) που 

αποτελούν τη σημαντικότερη και ανερχόμενη κατηγορία καλλυντικών για τα επόμενα 

χρόνια. 

 

Τα καλλυντικά επιλεκτικής διανομής έχουν μεγαλύτερη απήχηση συνήθως μετά την 

ηλικία των 30, όπου το κοινό απαιτεί πιο εξελιγμένα προϊόντα και περισσότερη 

πληροφόρηση, σε συνδυασμό με το περιορισμένο διαθέσιμο χρόνο για αγορές και 

υψηλότερο διαθέσιμο εισόδημα, με την προϋπόθεση ότι συνοδεύονται από υψηλής 

ποιότητας εξυπηρέτηση από τους αισθητικούς στα καταστήματα. 

 

 Διαφήμιση 
Η διαφήμιση επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τη ζήτηση για καλλυντικά. Επιπρόσθετα η 

μόδα αποτελεί σημαντικό παράγοντα που επηρεάζει τη ζήτηση κάποιων κατηγοριών 

προϊόντων του κλάδου. Η διαφημιστική υποστήριξη κατευθύνει τη ζήτηση προς 

συγκεκριμένα εμπορικά σήματα της αγοράς. Αρκετές επιχειρήσεις του κλάδου 

δαπανούν ετησίως υψηλά κονδύλια για την προώθηση των προϊόντων τους, εν όψει 

του αυξανόμενου συνεχώς ανταγωνισμού. 

 

 Εποχικότητα 
Ορισμένες κατηγορίες καλλυντικών προϊόντων έχουν εποχιακό χαρακτήρα, με 

αποτέλεσμα να παρατηρείται κορύφωση της ζήτησης ορισμένους μήνες του χρόνου. 

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση των αντηλιακών προϊόντων, η κατανάλωση των 

οποίων αφορά κυρίως την καλοκαιρινή περίοδο. 

 

 Μόδα 
Οι τάσεις και οι αλλαγές της μόδας μεταβάλλουν τις προτιμήσεις των καταναλωτών 

για συγκεκριμένες κατηγορίες καλλυντικών (προϊόντα styling, αρώματα κλπ.). 

 

 Διαθέσιμο Εισόδημα κ Τιμή 
Το διαθέσιμο εισόδημα των καταναλωτών, σε συνδυασμό με τις τιμές των προϊόντων, 

επηρεάζει τη διαμόρφωση της ζήτησης άμεσα (π.χ. ματαίωση αγοράς), και άλλες φορές 

την κατευθύνει σε «οικονομικότερες λύσεις». Όπως είναι κατανοητό η τιμή αποτελεί 

καθοριστικό παράγοντα για τη ζήτηση των περισσοτέρων καταναλωτικών αγαθών, 

επιδρώντας αντιστρόφως ανάλογα στις ζητούμενες ποσότητες του εκάστοτε προϊόντος, 

στρέφοντας συχνά τους καταναλωτές στην αναζήτηση υποκατάστατων προϊόντων. 

Εντούτοις, όπως τονίζουν παράγοντες του κλάδου η τιμή δεν επηρεάζει όλες τις 

κατηγορίες καλλυντικών. Η ζήτηση καλλυντικών ευρείας διανομής (π.χ. γαλακτώματα 

καθαρισμού) επηρεάζεται άμεσα από την τιμή των προϊόντων, καθώς οι καταναλωτές 
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είναι πρόθυμοι να δοκιμάσουν διάφορα προϊόντα. Αντίθετα, δε συνηθίζουν να 

πειραματίζονται με είδη περιποίησης προσώπου όπως κρέμες ημέρας και make up, 

προϊόντα για τα οποία συνήθως η τιμή δεν είναι το μοναδικό κριτήριο επιλογής. 

 

Μελλοντική ζήτηση 

 

Το μέγεθος της αγοράς φυτικών καλλυντικών στην Ελλάδα ανέρχεται στα 60 εκατ. 

ευρώ περίπου για το 2011, παρουσιάζοντας από έτος σε έτος ρυθμό ανάπτυξης της 

τάξης του 15-20%. Επομένως, η αγορά των φυτικών καλλυντικών αποτελεί για το 

2011 το 7,7% της αγοράς των καλλυντικών 

Γενικά, τα επόμενα χρόνια τα φυτικά καλλυντικά αναμένεται να συνεχίσουν την 

ανοδική πορεία τους και θα καταλάβουν ένα μεγάλο τμήμα της αγοράς των 

καλλυντικών. Στις χώρες του εξωτερικού έχει ήδη αρχίσει να συμβαίνει, γι’ αυτό και 

στην Ελλάδα οι επιχειρήσεις θα ενισχύσουν πολύ τις εξαγωγές τους. 

Στον Πίνακα 3.23 παρατίθεται η εγχώρια ζήτηση σαπουνιών για την περίοδο 2002 – 

2011. 

 

 

Πίνακας 3.23 Εγχώρια ζήτηση σαπουνιών (2002-

2011) 

Έτος Εγχώρια Ζήτηση 

σαπουνιών (σε τόνους) 

2002 8.418 

2003 8.039 

2004 7.586 

2005 8.384 

2006 8.860 

2007* 6.581 

2008* 9.658 

2009* 10.910 

2010* 10.365 

2011* 9.847 
                                 *Προσωρινά στοιχεία 

Από τα στοιχεία του Πίνακα 3.23 προκύπτει μια ελαφρώς ανοδική τάση για την περίοδο 

2002-2009 (5,7% κατά μέσο όρο) με αρκετές αυξομειώσεις. Για το 2010 και 2011 έχει 

παρουσιαστεί μείωση γύρω στο 5% αντιστοίχως, σύμφωνα με εκτιμήσεις. 

 

Όσον αφορά στις προοπτικές της συνολικής εγχώριας ζήτησης σαπουνιών για την 

επόμενη δεκαετία, αυτές διαγράφονται θετικές. Αρχικά, θα θεωρήσουμε ότι για το 

2011 η αγορά των φυτικών σαπουνιών αντιστοιχεί στο 7,7% της αγοράς των 

σαπουνιών, δηλ 758 τόνοι. Το φυτικό σαπούνι ανήκει στα φυτικά καλλυντικά. 
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Επομένως, θα θεωρήσουμε ότι και αυτό θα παρουσιάσει αντίστοιχη ανάπτυξη 15%- 

20% κάθε χρόνο. 

 

Χρησιμοποιώντας τη μέθοδο προβολής τάσης για τον υπολογισμό της μελλοντικής 

ζήτησης των σαπουνιών και το ρυθμό ανάπτυξής των φυτικών σαπουνιών κάθε χρόνο 

κατά 15%-20%, η μελλοντική ζήτηση αντίστοιχα θα είναι: 

Πίνακας 3.24 Πρόβλεψη εγχώριας ζήτησης σαπουνιών 

Έτος Εγχώρια ζήτηση 

σαπουνιών (σε τόνους) 

Εγχώρια ζήτηση φυτικών 

σαπουνιών (σε τόνους) 

2012 10.442 872 - 910 

2013 10.728 1.002 - 1.092 

2014 11.015 1.153 - 1.310 

2015 11.302 1.326 - 1.572 

2016 11.588 1.525 - 1.886 

2017 11.875 1.753 - 2.263 

2018 12.162 2.016 - 2.716 

2019 12.449 2.319 - 3.259 

2020 12.735 2.667 - 3.911 

2021 13.022 3.067 - 4.693 

 

Στο Διάγραμμα 3.17 που ακολουθεί παρουσιάζεται η γραφική απεικόνιση τόσο της 

συνολικής ζήτησης σαπουνιών, όσο και της συνολικής ζήτησης των φυτικών 

σαπουνιών, όπως αυτές προβλέπεται να διαμορφωθούν μελλοντικά: 

 

Διάγραμμα Πρόβλεψη εγχώριας ζήτησης φυτικών σαπουνιών 

(με 15% μελλοντική αύξηση κάθε χρόνο για τα φυτικά σαπούνια) 
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Περιγραφή Επιλεγμένης Τεχνολογίας 
 

 

Η επιλογή της κατάλληλης τεχνολογίας αποτελεί ουσιώδη παράγοντα επιτυχίας μιας 

επιχείρησης. Πιο συγκεκριμένα, θα πρέπει να σχετίζεται την κάλυψη των αναγκών της 

αγοράς, τους πόρους και τις περιβαλλοντικές συνθήκες καθώς και με τους 

στρατηγικούς στόχους της επιχείρησης. Η «Ζωή Ελλάς Α.Ε.» θα μεριμνήσει για την 

επιλογή της κατάλληλης τεχνολογίας και τεχνογνωσίας που θα χρησιμοποιηθούν για 

την παραγωγή των φυτικών σαπουνιών, οι οποίες συμπεριλαμβάνονται στο πακέτο 

αγοράς του μηχανολογικού εξοπλισμού και το κόστος τους θα ενσωματωθεί στο 

κόστος αυτού. 

 

Για να προβεί η υπό μελέτη επιχείρηση στην ορθή επιλογή της κατάλληλης 

τεχνολογίας, θα πρέπει να τηρούνται τα ακόλουθα κριτήρια: 

 

 Να επιτρέπει την παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας 

 Να επιτρέπει την επίτευξη της αναμενόμενης ετήσιας εφικτής δυναμικότητας και να 

καλύπτει της ανάγκες του υπάρχοντος προγράμματος παραγωγής 

 Να συνδυάζει τη χρηστικότητα με το χαμηλό κόστος απόκτησης και εγκατάστασης 

της 

 Να επιτρέπει την υψηλή αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα 

 Να είναι σύγχρονη και δοκιμασμένη 

 Να παρέχει την δυνατότητα για μελλοντική βελτίωση και επέκταση 

 Να παρέχεται η δυνατότητα ευχερούς εκπαίδευσης του προσωπικού 

 Ο βαθμός επικινδυνότητας για το προσωπικό να είναι μηδαμινός 

 Να μην έχει δυσμενή επίδραση στο περιβάλλον 

 

Επιλογή Μηχανολογικού Εξοπλισμού 
 

 

Περιγραφή Μηχανολογικού Εξοπλισμού 
 

 

Η τεχνολογία συνδυάζεται άμεσα με το μηχανολογικό εξοπλισμό, με τον οποίο πρέπει 

να είναι απόλυτα συμβατή. Σε γενικές γραμμές, ο απαιτούμενος μηχανολογικός 

εξοπλισμός χωρίζεται σε τρεις βασικές κατηγορίες: 

 

Α) Κύριος Παραγωγικός Εξοπλισμός 

Β) Βοηθητικός Εξοπλισμός 

Γ) Μηχανήματα Εξυπηρετήσεως 
 

Η επιλογή του μηχανολογικού εξοπλισμού που θα χρησιμοποιηθεί στην παραγωγική 

διαδικασία είναι κρίσιμη και απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή. Τα κριτήρια με βάση τα οποία 

επιλέχθηκε ο μηχανολογικός εξοπλισμός είναι τα ακόλουθα: 

 Η ποιότητα του προϊόντος 

 Η τιμή 

 Οι όροι πληρωμής 

 Οι τεχνικές προδιαγραφές 
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 Η παροχή εγγυήσεων καλής λειτουργίας και η εξασφάλιση παροχής υπηρεσιών 

κατά τη διάρκεια ζωής του εξοπλισμού 

 Η καλή φήμη προμηθευτή 

 

 

Α) Κύριος Παραγωγικός Εξοπλισμός 
 

Ο κύριος μηχανολογικός εξοπλισμός αποτελεί το σύνολο των κύριων μηχανημάτων 

της παραγωγής τα οποία απαιτεί η νέα μονάδα. Στην Ελλάδα δεν κατασκευάζονται 

μηχανήματα παραγωγής σαπουνιού. Κάποιες μεγάλες εταιρίες συνεργάζονται με 

αντιπροσώπους την Ελλάδα. Βάσει αυτών των κριτηρίων της παραγράφου 5.2.3, η 

«Ζωή Ελλάς Α.Ε.» έχει καταλήξει στην επιλογή της εταιρίας Willow Way, LLC για 

την απόκτηση του κύριου παραγωγικού εξοπλισμού (εκτός από το μηχάνημα 

αυτόματης συσκευασίας), η οποία ειδικεύεται στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη 

μηχανημάτων παραγωγής σαπουνιού. Πιο συγκεκριμένα, η «Ζωή Ελλάς Α.Ε.» θα 

χρησιμοποιήσει τα κατά παραγγελία προσαρμοσμένα επαγγελματικά μηχανήματα 

πλήρους παραγωγής σαπουνιών της σειράς «Air Soap Cutter™ System». Το μηχάνημα 

αυτόματης συσκευασίας σαπουνιών θα αποκτηθεί από την επιχείρηση Kosha 

machines που ειδικεύεται στον σχεδιασμό και την παραγωγή μηχανημάτων 

συσκευασίας σαπουνιού. Η παραγωγή των φυτικών σαπουνιών θα γίνεται σε στάδια 

και θα επιτυγχάνεται η παραγωγή 0,48 τόνων φυτικού σαπουνιού ημερησίως. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αναλυτικότερα, ο κύριος παραγωγικός εξοπλισμός που προτείνεται θα έχει ως εξής: 

 

 

 Ζυγαριά Δαπέδου 
Το ζύγισμα του νερού, της καυστικής ποτάσας και του ελαιόλαδου θα γίνει με τη χρήση 

ζυγαριάς δαπέδου. Πιο συγκεκριμένα, το υλικό κατασκευής της είναι από αλουμίνιο 

με πλάκα επιφάνειας από διαμάντι. Επιπλέον, έχει τέσσερις ανοξείδωτες 

ενσωματωμένες δυναμοκυψέλες στο δομικά πλαίσιο της για μέγιστη και καταχρηστική 

αντίσταση. Η βαθμονόμηση γίνεται αυτόματα. Η ανάλυση του βάρους έχει ακρίβεια 

45g. Οι διαστάσεις της πλατφόρμας είναι 4.76x76x76cm. Η συγκεκριμένη ζυγαριά 

δαπέδου ζυγίζει μέχρι 227kg. Η υπό μελέτη επιχείρηση θα προβεί στην αγορά 4 

ζυγαριών δαπέδου. 
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Εικόνα 5.1 Ζυγαριά Δαπέδου 

 

 

 Δεξαμενή NaOH 
Η προσθήκη της καυστικής ποτάσας στο νερό για την παρασκευή του διαλύματος 

καυστικής ποτάσας θα γίνεται στη δεξαμενή NaOH, Model: 80NaOH. Η δεξαμενή 

NaOH είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα και έχει χωρητικότητα 290Kg. 

Επιπλέον, διαθέτει ενσωματωμένο αισθητήρα θερμοκρασίας για προσαρμογή στην 

κατάλληλη θερμοκρασία, βαλβίδα και καλώδιο. Είναι σφραγισμένη με ειδική διπλό 

περίβλημα στεγανοποίησης για κρατάει τους καπνούς μέσα και να εξαλείφει την 

εξάτμιση. Τέλος, έχει ύψος 89cm και διάμετρο 66cm. Η υπό μελέτη επιχείρηση θα 

προβεί στην αγορά 2 δεξαμενών NaOH. 

 
 

Εικόνα 5.2 Δεξαμενή NaOH 

 

 Δεξαμενή λιωσίματος λαδιού 
Το ζέσταμα και το λιώσιμο του ελαιολάδου θα χρησιμοποιηθεί η δεξαμενή λιωσίματος 

λαδιού Water Jacketed Oil / Wax Tank (Melter) (Heater), Model 125MH. Πιο 

συγκεκριμένα, η δεξαμενή λιωσίματος λαδιού είναι ιδανική για τη θέρμανση μεγάλων 

ποσοτήτων και για τη διανομή σε καλούπια ή σε άλλα δοχεία. Περιλαμβάνει καπάκι, 

θερμαντήρα - θερμοστάτη, βαλβίδα 1,5 ιντσών και καλώδιο. Η δεξαμενή λιωσίματος 
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λαδιού είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα και έχει χωρητικότητα 454Kg. 

Η υπό μελέτη επιχείρηση θα προβεί στην αγορά 2 δεξαμενών λιωσίματος λαδιού. 

 

 
 

Εικόνα 5.3 Δεξαμενή Λιωσίματος Λαδιού 

 

 Ειδικό κάλυμμα δεξαμενής λιωσίματος λαδιού 
Η δεξαμενή λιωσίματος λαδιού περιβάλλεται από το ειδικό κάλυμμα Oil / Wax Tank 

(Melter) (Heater) Jacket καθώς μειώνει δραματικά τη χρήση ενέργειας. Σαν 

αποτέλεσμα, τα υλικά ζεσταίνονται πιο γρήγορα και παραμένουν ζεστά περισσότερο. 

Η υπό μελέτη επιχείρηση θα προβεί στην αγορά 2 ειδικών καλυμμάτων δεξαμενής 

λιωσίματος λαδιού. 

 

 

 
 

Εικόνα 5.4 Ειδικό Κάλυμμα Δεξαμενή Λιωσίματος Λαδιού 
 

 

 Περιστρεφόμενο δοχείο 
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Η προσθήκη διαλύματος καυστικής ποτάσας στο ελαιόλαδο, όπου ξεκινά και η χημική 

αντίδραση γίνεται στο περιστρεφόμενο δοχείο Pot Tipper, Model: 164QPT. Το 

περιστρεφόμενο δοχείο είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα και 

ταλαντεύεται ελεύθερα 315 μοίρες τοποθετημένο σε ένα ανθεκτικό μεταλλικό σκελετό. 

Το ύψος τοποθέτησης του δοχείου προσαρμόζεται. Το δοχείο έχει χωρητικότητα 155L 

και διατηρεί 148.7 kg. Η υπό μελέτη επιχείρηση θα προβεί στην αγορά 4 

περιστρεφόμενων δοχείων. 

 

 
 

Εικόνα 5.5 Περιστρεφόμενο Δοχείο 

 

 

 

 Μίξερ ανάδευσης 
Η ανάδευση πλήρως των συστατικών του μίγματος με σταθερό ρυθμό με τη χρήση του 

μίξερ The Mighty Mixer™. Το Mighty Mixer™ είναι ευπροσάρμοστο και ανθεκτικό. 

Έχει μεταβλητό εύρος ταχύτητας από πάρα πολύ αργά (μόλις να κινείται) σε πολύ 

γρήγορο (2500 rpm), απλά με μια κίνηση ενός κουμπιού. Είναι σχεδιασμένο να 

ανακατεύει από 227kg μέχρι 9kg. Έχει συνολικό ύψος 198cm το οποίο μπορεί να 

προσαρμόζεται. Η γωνία ανάμιξης του Mighty Mixer μπορεί να ρυθμιστεί από 

οπουδήποτε, από 0 έως 60 βαθμούς. Επιπλέον, κλειδώνει στους 90 βαθμούς για να 

μπορέσει να καθαριστεί ή για τοποθετηθεί στο περιστρεφόμενο δοχείο ή σε δεξαμενή. 

Η υπό μελέτη επιχείρηση θα προβεί στην αγορά 3 μίξερ ανάδευσης. 
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Εικόνα 5.6 Μίξερ ανάδευσης 

 

 

 Καλούπια 
Το μίγμα τοποθετείται σε καλούπια Air Soap Cutter™ Pro Mold. Τα συγκεκριμένα 

καλούπια είναι κατασκευασμένα για να προσαρμόζονται στο μηχάνημα κοπής The 

Willow Way Air Soap Cutter™. Καλύτερη σαπωνοποίηση επιτυγχάνεται σε αυτές τις 

μεγάλες φόρμες, λόγω των θερμοκρασιών που διατηρούνται για την ολοκλήρωση της 

μετατροπής των ελαίων σε γλυκερίνη. Είναι κατασκευασμένα από πλαστικό υψηλής 

πυκνότητας και μπορούν να περιέχουν 150kg φυτικού σαπουνιού. Η υπό μελέτη 

επιχείρηση θα προβεί στην αγορά 4 καλουπιών. 

 

 
 

Εικόνα 5.7 Καλούπι 

 

 

 Μηχάνημα Κοπής 
Για το κόψιμο φυτικών σαπουνιών σε 100kg θα χρησιμοποιηθεί το μηχάνημα κοπής 

The Willow Way Air Soap Cutter™, Model: 32ACS. Ο κόφτης Air Soap Cutter™ είναι 
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κόφτης πεπιεσμένου αέρα. Έχει ύψος 109cm. Κόβει 272 kg σε ομαλή, αθόρυβη, 

δύναμη κοπής στα 100 PSI. Η ρύθμιση της πίεσης είναι εύκολή. Ο αεροσυμπιεστής θα 

πρέπει να είναι 56 LPM ή παραπάνω LPM (λίτρα ανά λεπτό). Η πίεση που απαιτείται 

είναι 6,12 ΑΤΜ (ατμόσφαιρα). Διατίθεται με επιπλέον σύρμα κοπής, κλειδί πλαισίου, 

υποδοχή του σωλήνα αέρα, ρυθμιστή αέρα και φίλτρο υγρασίας. Η υπό μελέτη 

επιχείρηση θα προβεί στην αγορά 1 μηχανήματος κοπής. 

 

 

 
 

Εικόνα 5.8 Μηχάνημα Κοπής 
 

 

 

Ο Air Soap Cutter™ θα συνοδευτεί με το βάθρο Air Soap Cutter™ Stand και τον 

ανυψωτήρα Easy Hoist System. 

  

 Βάθρο μηχανήματος κοπής  
Το βάθρο Air Soap Cutter™ Stand είναι κατασκευασμένο για να εξυπηρετεί τον 

κόφτη Air Soap Cutter™. Το μπροστινό μέρος έχει εσοχή για να επιτρέπει την 

παρέμβαση μεταξύ των ποδιών του Air Cutter™ για στενότερη εργασία και 

τοποθέτηση. Διευκολύνει το καθάρισμα και το στήσιμο. Είναι μεταλλική κατασκευή. 

Η υπό μελέτη επιχείρηση θα προβεί στην αγορά 1 βάθρου μηχανήματος κοπής.  

 

 Ανυψωτήρας μηχανήματος κοπής  
Ο ανυψωτήρας Easy Hoist System διευκολύνει την ανύψωση των βαριών καλουπιών. 

Μπορεί να σηκώσει 200Kg. Περιλαμβάνει ένα σύνολο αναδετών συρματόσχοινων, τα 

οποία σηκώνουν το καλούπι. Είναι καλώδια από ανοξείδωτο χάλυβα με βρόγχους που 

δένουν με ασφάλεια σε τέσσερα σημεία ανύψωσης και στη συνέχεια γαντζώνονται 

στον ανυψωτήρα για την άρση. Ο ανυψωτήρας αυτός είναι τοποθετημένος σε ένα 

ρουλεμάν, σε τρόλεϊ τεσσάρων τροχών επάνω από τον κόφτη Air Soap Cutter™. Αυτό 

μετατρέπει την μετακίνηση πιο εύκολα και τοποθετεί το καλούπι επάνω στο κυλιόμενο 

τραπέζι του κόφτη. Η υπό μελέτη επιχείρηση θα προβεί στην αγορά 1 ανυψωτήρα 

μηχανήματος κοπής.  
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Εικόνα 5.9 Βάθρο και Ανυψωτήρας προσαρμοσμένα στον κόφτη Air Soap Cutter 

 

 

 Μηχάνημα αυτόματης συσκευασίας  
Για τη συσκευασία των φυτικών σαπουνιών θα χρησιμοποιηθεί το μηχάνημα 

αυτόματης συσκευασίας High Speed Toilet Soap Wrapping Machine εξαιτίας των 

υψηλών ταχυτήτων λειτουργίας, της χαμηλής και εύκολης συντήρηση και την υψηλή 

παραγωγικότητα.  

 

Το μηχάνημα περιλαμβάνει:  

 Σύστημα επισφράγισης κρύας κόλας  

 Εκτυπωτή συσκευασίας με ημερομηνία  

 Ευέλικτη τροφοδοσία μεταφοράς ανάλογα με διάταξη της εγκατάστασης  

 Επιλογή του μεγέθους συσκευασίας  

 Τραπέζια κοπής και μεταφορείς εκπλήρωσης  

 

Το μηχάνημα αυτόματης συσκευασίας μπορεί να αναπτύξει ταχύτητα μέχρι 160 ppm, 

να συσκευάσει 170 σαπούνια / λεπτό και διαχειρίζεται τα σαπούνια με εξαιρετική 

ποιότητα. Είναι εύκολο στην ρύθμιση. Έχει αυτόματο μηχανισμό ελέγχου των λαδιών 

της μηχανής όπως και μηχανισμός ελέγχου της θερμοκρασίας. Το υλικό συσκευασίας 

είναι από χαρτί. Η υπό μελέτη επιχείρηση θα προβεί στην αγορά 1 μηχανήματος 

αυτόματης συσκευασίας. 
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Εικόνα 5.10 Μηχάνημα Αυτόματης Συσκευασίας 
 

Ο ανωτέρω μηχανολογικός εξοπλισμός αποτελεί το σύνολο των κύριων μηχανημάτων 

της παραγωγής τα οποία απαιτεί η υπό μελέτη επιχείρηση. Προκειμένου ωστόσο η 

επιχείρηση να είναι λειτουργική, σκοπεύει να προμηθευτεί κάποια επιπρόσθετα 

μηχανήματα, τα οποία θα συμπληρώσουν την δραστηριότητα της. Πρόκειται κυρίως 

για μικροεργαλεία, τα οποία συνίστανται στα εξής: 

 

 Ανοξείδωτες κανάτες (20 κομμάτια)  

 Ανοξείδωτες κουτάλες (20 κομμάτια)  

 Μετακινούμενες πλατφόρμες με 3 σκαλιά (5 κομμάτια)  

 Ανοξείδωτα τραπέζια εργασίας (20 κομμάτια)  

 Χρονοδιακόπτες (10 κομμάτια)  

 Σπάτουλες (20 κομμάτια)  

 Βούρτσες για πάγκους (20 κομμάτια)  

 Εργαλεία προς απόμαξη ύδατος (20 κομμάτια)  

 Θερμόμετρα (20 κομμάτια)  

 Κανάτες μέτρησης (20 κομμάτια)  

 

Β) Βοηθητικός Εξοπλισμός  
 

Τα βοηθητικά μηχανήματα συμπληρώσουν την δραστηριότητα της επιχείρησης, 

προκειμένου η επιχείρηση να είναι λειτουργική. Πρόκειται για κάποια επικουρικά 

μηχανήματα τα οποία συνίστανται στα εξής:  

 

 Ηλεκτρογεννήτριες εφεδρικής χρήσεως  

 Σύστημα θέρμανσης, εξαερισμού και κλιματισμού  

 Φορτηγά – κοντέινερ  

 Συστήματα αποθήκευσης και διακίνησης υλικών  

 Λοιπός βιομηχανικός εξοπλισμός 

 

Γ) Μηχανήματα Εξυπηρετήσεως  
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Ο εξοπλισμός εξυπηρέτησης περιλαμβάνει όλα τα είδη εξοπλισμού που έχουν 

υποστηρικτικό ρόλο στην επιχείρηση. Συγκεκριμένα, τα μηχανήματα εξυπηρετήσεως 

της υπό μελέτη μονάδας θα είναι τα ακόλουθα:  

 

 Εξοπλισμός Επίπλωσης  

 Ηλεκτρονικούς υπολογιστές, Προγράμματα Η/Υ  

 Τηλεπικοινωνιακός Εξοπλισμός  

 Συστήματα ασφάλειας εργοστασίου  

 Συστήματα Πυρασφάλειας  

 Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός  

 Μηχανήματα Καθαρισμού  

 Εξοπλισμός Ιατρείου  
 

Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης  
 

Εκτός από την προμήθεια του μηχανολογικού εξοπλισμού, στα πλαίσια της επίτευξης 

των στόχων της υπό μελέτη επιχείρησης θα αναπτυχθεί και θα εφαρμοστεί το Σύστημα 

Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ISO 9001:2000 και το Σύστημα 

Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά το πρότυπο ISO 14001:2004.  

 

Πιο συγκεκριμένα, το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2000 είναι διεθνώς 

αναγνωρισμένο πρότυπο για την διασφάλιση ποιότητας και ποιοτική διαχείριση 

επιχειρήσεων. Αποτελεί επιχειρησιακό μοντέλο που εφαρμοζόμενο διασφαλίζει την 

προσδοκώμενη ποιότητα στα προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρει μία επιχείρηση. 

Εφαρμόζεται πάνω στις διαδικασίες που παράγουν τα προϊόντα και υπηρεσίες που 

προσφέρει ένας οργανισμός. Παρέχει μέθοδο και συστηματικό έλεγχο των 

επιχειρησιακών ενεργειών ώστε να εξασφαλίζεται η ικανοποίηση αναγκών και 

απαιτήσεων του πελάτη. Έχει σχεδιαστεί με τέτοιον τρόπο ώστε να εφαρμόζεται για 

την παραγωγή οποιουδήποτε προϊόντος ή την παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας και σε 

οποιοδήποτε μέρος του κόσμου.  

Η συμμόρφωση με τo Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001:2004 αποφέρει 

στην επιχείρηση σημαντικά οφέλη τα οποία έχουν καθαρή προστιθέμενη αξία στο 

ενεργητικό της. Η περιβαλλοντική διαχείριση έχει χειροπιαστά οφέλη στην επιχαίρει 

που αφορούν κυρίως σε ουσιαστική και μετρήσιμη μείωση στο λειτουργικό της κόστος. 

Το διεθνές πρότυπο ISO 14001:2004 συνιστά ένα εργαλείο που συμβάλει στην 

ανάπτυξη μιας συστηματικής, τεκμηριωμένης και συνεπούς διαδικασίας η οποία 

στοχεύει στο να παρέχει σαφείς ενδείξεις αναφορικά με τη σχέση μεταξύ της 

περιβαλλοντικής πολιτικής που διακηρύσσει ένας φορέας και της εφαρμογής της στην 

πράξη. Τον καταλυτικότερο ρόλο στην επιτυχία του συστήματος διαδραματίζει η 

δέσμευση του προσωπικού και ειδικότερα των ανώτατων στελεχών της διοίκησης του 

φορέα, σε κάθε επίπεδο λειτουργίας του ενώ κοινός παρανομαστής όλων αποτελεί η 

συνεχής βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων του φορέα.  

 

Η εφαρμογή ενός Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας και ενός Συστήματος 

Περιβαλλοντικής Διαχείρισης αφαιρεί το άγχος της αβεβαιότητας καθήκοντος μιας και 

μέσω του συστήματος επανεξετάζονται και ορίζονται αποτελεσματικά οι κύριοι ρόλοι 

και υπευθυνότητες της κάθε θέσης εργασίας. Το γεγονός αυτό είναι θετικό κίνητρο για 

τους εργαζομένους. Επίσης, οι διαδικασίες επανεξετάζονται και τεκμηριώνονται 
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πράγμα που μπορεί να επιτύχει σημαντική μείωση κόστους μέσω 

αποτελεσματικότερης λειτουργίας και αύξησης της παραγωγικότητας. Τα 

ελαττωματικά προϊόντα ή υπηρεσίες μειώνονται σημαντικά και εντοπίζονται πλέον σε 

νωρίτερα στάδια μέσω των διαδικασιών. Από αυτά επιτυγχάνεται μία βελτίωση που 

συνεισφέρει σε λιγότερη απώλεια, λιγότερα προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν πληρούν τις 

προδιαγεγραμμένες απαιτήσεις, συνεπώς και λιγότερα παράπονα πελατών. Η εικόνα 

του οργανισμού βελτιώνεται μιας και οι πελάτες βλέπουν ότι οι παραγγελίες τους 

εκτελούνται κανονικά, χωρίς προβλήματα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις τους και ότι 

παραδίδονται στην ώρα τους. Αυτό με την σειρά του μπορεί να σημαίνει αύξηση των 

πελατών και άνοιγμα νέων ευκαιριών και προοπτικών στην αγορά.  

 

 

Απόκτηση και Μεταφορά της Τεχνολογίας  
 

 

Η απόκτηση της τεχνολογίας που απαιτείται προβλέπεται να γίνει με ολική αγορά και 

εφάπαξ πληρωμή. Η μεταφορά της τεχνολογίας και του μηχανολογικού εξοπλισμού 

στο χώρο της βιομηχανικής μονάδας, θα αναληφθεί εξ ολοκλήρου από τους 

προμηθευτές, οι οποίοι θα έχουν την πλήρη υπευθυνότητα φορτώσεως, εκφορτώσεως 

και μεταφοράς τους, ενώ το κόστος αυτών των ενεργειών θα περιλαμβάνεται στο 

συνολικό κόστος απόκτησης των μηχανολογικών και της τεχνολογίας.  

 

 

Κόστος Μηχανολογικών και Τεχνολογίας  
 

 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται αναλυτικά οι εκτιμήσεις του κόστους για  

την απόκτηση της τεχνολογίας, του κύριου μηχανολογικού εξοπλισμού, του 

βοηθητικού εξοπλισμού και του εξοπλισμού εξυπηρετήσεως που θα πρέπει να 

ανακτηθούν από την υπό μελέτη επιχείρηση.  

 

Σημειώνεται ότι για κάθε στοιχείο του πίνακα έχει γίνει προβολή του κόστους του στο 

έτος 2013 (βάσει της αναμενόμενης ετήσιας μεταβολής του πληθωρισμού κατά 2%), 

κατά το οποίο αναμένεται να αποκτηθεί το σύνολο του μηχανολογικού εξοπλισμού. 

 

Πίνακας 5.2 Κόστος μηχανολογικού εξοπλισμού 

Περιγραφή Κόστος (€) 

Κύριος Παραγωγικός Εξοπλισμός 

Δεξαμενή NaOH, Model: 

80NaOH  

2.560 

Δεξαμενή λιωσίματος λαδιού, 

Model 125MH.  

3.850 

Ειδικό κάλυμμα δεξαμενής 

λιωσίματος λαδιού  

108 

Περιστρεφόμενο Δοχείο Pot 

Tipper, Model: 164QPT  

2.680 

Μίξερ The Mighty Mixer™.  3.366 

Καλούπια Air Soap Cutter™ Pro 

Mold  

1.212 
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Μηχάνημα κοπής The Willow 

Way Air Soap Cutter™  

6.454 

Βάθρο Air Soap Cutter™ Stand  320 

Ανυψωτήρας μηχανήματος 

κοπής  

1.095 

Μηχάνημα Αυτόματης 

Συσκευασίας  

12.000 

Ζυγαριά Δαπέδου  3.392 

Ανοξείδωτες κανάτες  386 

Ανοξείδωτη κουτάλες  416 

Μετακινούμενες πλατφόρμες με 

3 σκαλιά  

2.080 

Ανοξείδωτα τραπέζια εργασίας  3.560 

Χρονοδιακόπτες  1.110 

Σπάτουλες  48 

Βούρτσες για πάγκους  156 

Εργαλεία προς απόμαξη ύδατος  172 

Θερμόμετρα  1.160 

Κανάτες μέτρησης  360 

Σύνολο  46.485 

Βοηθητικός Εξοπλισμός 

Ηλεκτρογεννήτριες εφεδρικής 

χρήσεως  

30.000 

Σύστημα θέρμανσης, εξαερισμού 

και κλιματισμού  

50.000 

Φορτηγά – κοντέινερ  200.000 

Συστήματα αποθήκευσης και 

διακίνησης υλικών  

30.000 

Λοιπός βιομηχανικός 

εξοπλισμός  

20.000 

Σύνολο  330.000 

Μηχανήματα Εξυπηρετήσεως 

Εξοπλισμός Επίπλωσης  35.000 

Ηλεκτρονικούς υπολογιστές, 

Προγράμματα Η/Υ  

20.000 

Τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός  15.000 

Συστήματα ασφάλειας 

εργοστασίου  

5.000 

Συστήματα Πυρασφάλειας  4.500 

Ηλεκτρονικός εξοπλισμός  20.000 

Μηχανήματα καθαρισμού  7.000 

Εξοπλισμός ιατρείου  1.500 

Σύνολο  108.000 

Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας 

EN ISO 9001:2000 & ISO 

14001:2004  

10.000 

Σύνολο  10.000 

Συνολικό Κόστος Επένδυσης 

για τον Εξοπλισμό 

499.485 
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Αγορά τεχνολογία πολιτική παραγωγής σαπουνιού με διάφορες ποιότητες 

ελαιόλαδου και μελέτη σκοπιμότητας σαπωνοποιίας 

 

 

 

 

 

Συμπέρασμα  
 

 

Η συγκεντρωτική εκτίμηση όλων των προαναφερθέντων οικονομικών και επιμέρους 

λειτουργικών στοιχείων του επενδυτικού σχεδίου αποδεικνύει ότι το παρόν επενδυτικό 

πρόγραμμα συνίσταται και ως εκ τούτου, θα πρέπει να γίνει αποδεκτό. 

 

 

 

 

 

 

 


