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    Εισαγωγή  

Στις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας η Διοίκηση της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών 

Χίου προχώρησε σε μια σειρά διαπιστώσεων που με τη σειρά τους οδήγησαν στην 

απόφαση για ΑΛΛΑΓΗ. Οι διαπιστώσεις αυτές αφορούσαν στην οργάνωση και 

λειτουργία του Συνεταιρισμού, στη κρατούσα αντίληψη για τη μαστίχα Χίου στην 

Ελλάδα και το εξωτερικό αλλά και για την εικόνα των Ελληνικών Παραδοσιακών 

Προϊόντων. Με σκοπό την προσαρμογή στις απαιτήσεις του οικονομικού 

περιβάλλοντος της περιόδου εκείνης η ΕΜΧ προχώρησε σε ένα εκτεταμένο σχέδιο 

αναδιοργάνωσης που επιχείρησε να θεραπεύσει τις αδυναμίες  του Οργανισμού 

αλλά και να τονώσει το ενδιαφέρον της αγοράς για τη μαστίχα. Το σχέδιο αυτό 

κάλυψε σχεδόν όλες τις δραστηριότητες του Οργανισμού και σε μεγάλο ποσοστό 

χρηματοδοτήθηκε από ίδια κεφάλαια. 

 



Τα βήματα προς τη προσαρμογή 

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

Η ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 

ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ 

Αγροτική παραγωγή Οργάνωση & Λειτουργία Παραγωγή, Πωλήσεις και Μάρκετινγκ 

ΟΙ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 

Για τη μαστίχα Χίου Για τα Ελληνικά παραδοσιακά προϊόντα 



Δ1. Η μαστίχα Χίου στις αρχές της περασμένης δεκαετίας.  

• Η κρατούσα αντίληψη και γνώση αφορούσε στην περιορισμένη χρήση 

της μαστίχας στη ζαχαροπλαστική και την αρτοποιία.  

• Το δημοφιλέστερο προϊόν μαστίχας ήταν η τσίκλα ΕΛΜΑ με μερίδια 

μικρότερα του 0,5% της αγοράς τσίκλας στην Ελλάδα. 

• Η τιμή παραγωγού το 2000 ήταν 44€ το κιλό. 

• Η τιμή πώλησης του αιθέριου ελαίου της μαστίχας ήταν 732€ . 

• Η μέση τιμή πώλησης της μαστίχας στην Ελλάδα ήταν περίπου 4€ 

χαμηλότερη από την αντίστοιχη της εξαγωγής. 

• Οι εξαγωγές μαστίχας γίνονταν σε συσκευασίες των 5 και 10 κιλών. 

• Η ετήσια παραγωγή κινείτο σταθερά κάτω των 100 τόνων.  

• Ο συνήθης τρόπος πώλησης ήταν χύμα από καταστήματα μπαχαρικών. 

 

 



         Δ2. Παράδοση και Ελληνικά Προϊόντα 

     Πολλές φορές η κληρονομιά της παράδοσης για σημαντικά Ελληνικά προϊόντα 

αποτελεί εμπόδιο για την προώθηση τους στην Ελλάδα αλλά κυρίως στο 

εξωτερικό αφού απουσιάζει η πληροφορία που τα κατέστησε διαχρονικά 

σημαντικά ενώ στη ταυτότητα τους κυριαρχεί η αίσθηση του παλιακού ή και του 

αναχρονιστικού. Η εικόνα γίνεται δυσκολότερη και πλέον περίπλοκη όταν η 

παράδοση αγκαλιάζει αγροτικά προϊόντα και τους φορείς που τα διαχειρίζονται. 

Συχνά το ξεπερασμένο μοντέλο οργάνωσης(ή προφίλ) των φορέων που 

διαχειρίζονται παραδοσιακά προϊόντα επιδρά στη ταυτότητα και εικόνα του 

προϊόντος οπότε ο όρος παράδοση από εργαλείο μάρκετινγκ και εφόδιο 

διαφοροποίησης μετατρέπεται σε τροχοπέδη. 

 



Η διάρθρωση του σχεδίου αναδιοργάνωσης (2003-2007) 
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 Στοιχεία στρατηγικής (περίοδος) 2002 -2012 

 
         Τα βασικά σημεία της στρατηγικής της ΕΜΧ για την προηγουμένη δεκαετία που αφορούσε 

στη προώθηση της Μαστίχα Χίου  ήταν: 

– Η δέσμευση σημαντικών πόρων για επιστημονική έρευνα 

– Ο σχεδιασμός και η παραγωγή νέων προϊόντων 

– Η μέριμνα για την κατοχύρωση και προστασία του προϊόντος 

– Η εντατική εκμετάλλευση της εσωτερικής αγοράς 

– Οι μεγάλες  παραγωγικές επενδύσεις  

– Η δέσμευση πόρων για επικοινωνία και προβολή 

– Ο εμπλουτισμός του στελεχιακού δυναμικού 

– Η βελτίωση της οργάνωσης και της λειτουργίας της ΕΜΧ 

 



Κεντρικό ρόλο στη στρατηγική είχαν… 

• Το σημαντικότερο 
εργαλείο 
marketing της 
μαστίχας 

• Η προϋπόθεση 
για την 
κατανόηση του 
προϊόντος 

• Η μηχανή 
παραγωγής 
χρήματος  

• Νέοι 
επιστήμονες, 
στελέχη με 
εμπειρία 

Ο 
εμπλουτισμός 

του 
στελεχιακού 
δυναμικού 

Η εντατική 
εκμετάλλευση 

της τσίκλας 
ΕΛΜΑ 

Η ίδρυση των 
καταστημάτων 
mastihashop 

Η δέσμευση 
σημαντικών 
πόρων για 

επιστημονική 
έρευνα 



– Η ανανέωση της εταιρικής / συνεταιριστικής ταυτότητας 

της ΕΜΧ 

– Η δημιουργία υψηλότατου awareness για τη μαστίχα Χίου 

στην Ελλάδα 

– Η βελτίωση όλων των οικονομικών μεγεθών που 

αφορούσαν στη μαστίχα 

Αποτέλεσμα της  στρατηγική αυτής ήταν:  



Οι διεθνείς διακρίσεις της μαστίχας 

P.D.O. PRODUCT 
 

INTANGIBLE CULTULAR  
HERITAGE OF HUMANITY 

MONOGRAPHED AS 
TRADITIONAL 

HERBAL MEDICINE 



• 5th Century BC:  Hippocrates recommended it for its medicinal qualities as well as an excellent 

digestive and breath freshener.  

• The Roman Years: The Roman Emperor Heliogabalus spiced his wine with Mastiha oil to add 

• aroma.  

• Byzantine years: Mastiha was declared the Emperor’s monopole.  It was exported as a luxury 

product throughout the known world 

• Genoan dominance: Mastiha trade flourishes both East and West. Constantinople, Rome, 

Paris, London, Alexandria, Damascus, Venice, Florence and Marseille were some of the many 

destinations. 

• Ottoman Empire: The highest quality from each crop was sent East to the Sultan’s harem.  

• Today: The journey continues! The modern spark of interest in natural, traditional products 

has once again made Mastiha a global product.  

 

        Chios mastiha & History Εφαρμογές & Χρήσεις 
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    Η μαστίχα Χίου σήμερα.. 

• Η μαστίχα αναγνωρίζεται ως φυσικό παραδοσιακό φάρμακο(EMA) 

• Στην Ελλάδα πλέον υπάρχει μια ευρύτατη ποικιλία προϊόντων μαστίχας( τρόφιμα, ποτά, 

καλλυντικά, παραφαρμακευτικά). 

• Η τσίκλα ΕΛΜΑ καταγράφει μερίδια αγοράς πάνω από 7%. 

• Τα καταστήματα mastihashop αποτελούν αναγνωρίσιμο και πολλά υποσχόμενο brand. 

• Το λικέρ μαστίχας αποτελεί κατηγορία όντας το Ελληνικό digestive Lemon cello.  

• Σχεδόν όλοι οι μεγάλοι της Ελληνικής Βιομηχανίας ασχολήθηκαν με τη μαστίχα.  

• Η τιμή παραγωγού έχει φτάσει στα 78€. 

• Η μαστίχα πωλείται μόνο συσκευασμένη(max 500gr). 

• Η τιμή του αιθέριου ελαίου της μαστίχας άγγιξε τις 3000€. 

• Η μέση ετήσια παραγωγή κινείται σταθερά άνω των 130 τόνων. 

• Η μέση τιμή πώλησης στην Ελλάδα έφθασε να είναι μέχρι και 13€ υψηλότερα από την αντίστοιχη 

του εξωτερικού. 

 

 

 
 



Η μαστίχα στη παγκόσμια αγορά 

Mastihashop 
Το marketing tool της μαστίχας 

Βιομηχανικό Μάρκετινγκ  

Πωλήσεις Α υλών  στη Βιομηχανία 

Διανομή 

Exports in 50 countries 

Όμιλος Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών Χίου  

Παραγωγή 
Ζαχαρωδών(2) 

Παραγωγή παρα-
φαρμακευτικών  

Επεξεργασία Μαστίχας 
Κέντρο  

Εφαρμοσμένης Έρευνας 

4.000 παραγωγοί 

20 συνεταιρισμοί 150.000 κιλά 

 Επιχειρησιακή Δομή 



 
η εξέλιξη των εφαρμογών της μαστίχας 
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Εγχώρια κατανάλωση και εξαγωγές 
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 τα προϊόντα μαστίχας στην Ελλάδα 
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Τα καταστήματα mastihashop στην Ελλάδα και στο εξωτερικό 



Τα προϊόντα μαστίχας στην Ελλάδα και το εξωτερικό 
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        Σήμερα, το πολιτικό, κοινωνικό – οικονομικό περιβάλλον εντός του οποίου σχεδιάσθηκε και 

αποφασίσθηκε  η στρατηγική αυτή και οι επακόλουθες πολιτικές της  έχει ριζικά αλλάξει. Τα 

κεκτημένα της μαστίχας, οι σημερινές προσδοκίες των παραγωγών και οι δυσοίωνες 

προοπτικές της ήδη ασφυκτιούσης  Ελληνικής οικονομίας απαιτούν ή επιβάλλουν 

διαφορετικές  προτεραιότητες και ταχύτητες στη λήψη αποφάσεων και την υλοποίηση των.        

        ------------------ 

        Ήδη η Διοίκηση του Οργανισμού προχώρα σε αξιολόγηση των υφιστάμενων δομών και 

προτεραιοτήτων με σκοπό τη προσαρμογή στα νέα δεδομένα. Χαρακτηριστικά γνωρίσματα 

της υπό διαμόρφωση στρατηγικής της δεκαετίας  που διανύουμε  εκτιμούμε ότι πρέπει να 

είναι:  H διάρκεια, ο ρεαλισμός, η στόχευση, τα μετρήσιμα αποτελέσματα και η ταχύτητα.  

      

        Η στρατηγική της τρέχουσας δεκαετίας 



 
Οι άξονες της νέας στρατηγικής  

 

Η διάκριση των 
αγορών 

Η αξιοποίηση της 
φαρμακευτικής 
διάστασης της 

μαστίχας  

Η εξειδίκευση των 
πολιτικών 

Η σύνδεση της 
αγροτικής 

παραγωγής με τις 
πωλήσεις 

Η επικοινωνία 
Η επιστημονική 

έρευνα 


