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•Πώς και γιατί ο άνθρωπος άρχισε να χρησιμοποιεί ΦΑΦ;

από τότε…μέχρι σήμερα

•Πώς και γιατί ο άνθρωπος άρχισε να χρησιμοποιεί ΦΑΦ;

•Πώς συνδέθηκαν με την υγεία του, την οικονομία, την •Πώς συνδέθηκαν με την υγεία του, την οικονομία, την 
ιστορία…;

•Τι συμβαίνει σήμερα με την παραγωγή και εμπορία τους •Τι συμβαίνει σήμερα με την παραγωγή και εμπορία τους 
παγκοσμίως αλλά και στην Ελλάδα; 

•Ποιες είναι οι προοπτικές της καλλιέργειας ΦΑΦ στην 
Ελλάδα; Ελλάδα; 

•Ποια είναι τα δυνατά σημεία και ποια τα προβλήματά μας;

•Ποια είναι τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει κάποιος 
που θέλει να γίνει επαγγελματίας παραγωγός ΦΑΦ;που θέλει να γίνει επαγγελματίας παραγωγός ΦΑΦ;



• ΑΡΩΜΑ –ΦΑΡΜΑΚΟ

….από τα πολύ παλιά χρόνια…

• ΑΡΩΜΑ –ΦΑΡΜΑΚΟ
αιθέρια έλαια - μείγματα ουσιών

Μπορεί να βρίσκονται σε οποιοδήποτε 

φυτικό κυτταρικό ιστό ή σε ειδικά κύτταρα, φυτικό κυτταρικό ιστό ή σε ειδικά κύτταρα, 

αδένες ή αγωγούς 

φύλλα,

ρίζες,

άνθη, 

καρπούς

σπόρουςσπόρους



….από τα πολύ παλιά χρόνια…

συστατικά των αιθερίων ελαίων 

δευτερογενή παράγωγα του μεταβολισμούδευτερογενή παράγωγα του μεταβολισμού

προστασία του φυτού από υψηλή θερμοκρασία 

αντοχή στην ξηρασία  αντοχή στην ξηρασία  

ρύθμιση του μεταβολισμού των φυτών 

προσέλκυση επικονιαστών προσέλκυση επικονιαστών 

προστασία απέναντι σε ζωικούς εχθρούς 

επιδρούν στη βλάστηση και την εδραίωση άλλων φυτών γύρω τους  επιδρούν στη βλάστηση και την εδραίωση άλλων φυτών γύρω τους  

ως αντίδραση στο ηλιακό φως 

δρουν ως ορμόνες που προάγουν διάφορες λειτουργίες του φυτούδρουν ως ορμόνες που προάγουν διάφορες λειτουργίες του φυτού



….από τα πολύ παλιά χρόνια…

•Κακά πνεύματα- δυσάνεκτες ουσίες

•«φάρμακο»- «φαρμακός»

forum.fairyshop.gr/showthread.php?p=23285

https://newradiofmb.blogspot.com/2018/05/blog-post.htmlhttps://newradiofmb.blogspot.com/2018/05/blog-post.html



….από τα πολύ παλιά χρόνια…

«βοτάνη»

Χόρτα λιβαδιών

Θαυματουργά βόταναΘαυματουργά βότανα

«βοτάνι ή βότανο»«βοτάνι ή βότανο»

«ΒΟΤΑΝΙΚΗ»

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-C103/88/698,2635/



Οδύσσεια

….από τα πολύ παλιά χρόνια…

Οδύσσεια

Ραψωδία κ΄ 

Κίρκη 

«λυγρά φάρμακα»«λυγρά φάρμακα»

Αμνησία, παραλήρημα 

(πχ. τα Σολανώδη: Datura 

stramonium, Atropa belladonna, stramonium, Atropa belladonna, 

Hyoscyamus niger)

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-C103/88/698,2635/ «μώλυ»«μώλυ»

http://archaia-ellada.blogspot.gr/2014/10/blog-post_63.html



Ασσύριοι-Σουμέριοι-Βαβυλώνιοι 

•έργα τέχνης και γραπτά
•Κώδικας Χαμουραμπί (1754 πΧ) •Κώδικας Χαμουραμπί (1754 πΧ) 

users.ach.sch.gr/pchaloul/

https://www.offlinepost.gr/2019/01/12/%CE%B7-
%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B1-
%CF%84%CE%BF%CE%BD-18%CE%BF-%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BD%CE%B1-
%CF%80-%CF%87-%E2%80%95-%CE%BF-
%CE%BA%CF%8E%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%82/



Βαβυλώνιοι
Κρεμαστοί κήποι της Βαβυλώνας 

εμπόριο - οικονομία χώρας

https://www.news.gr/kosmos/episthmonikes-anakalypseis/article/63779/oi-kremastoi-khpoi-ths-
vavylonas-den-htan-sth.html



Αίγυπτος (3200 π.Χ-…)

Φ ΑΦ όπως αλόη , κρόκο κλπ. 

•κοσμετολογία 
…..αποδεικνύεται και από το γεγονός, ότι στις 

•κοσμετολογία 

•καλλυντικά

•βαφές μαλλιών,

…..αποδεικνύεται και από το γεγονός, ότι στις 

πυραμίδες βρέθηκαν ξηρά (αφυγραθέντα) 

αρώματα
• αρώματα

• αρωματικές αλοιφές

αρώματα

•μαγειρική  

•θρησκευτικές τελετές 

•μουμιοποίηση νεκρών •μουμιοποίηση νεκρών 



Αίγυπτος (3200 π.Χ-…)

για την παρασκευή φαρμάκων χρησιμοποιούσαν φυτικές δρόγες, οι οποίες 

Ο Imhotep ( = ο ερχόμενος εν ειρήνη) λατρεύτηκε στην Αίγυπτο για πολλά 

για την παρασκευή φαρμάκων χρησιμοποιούσαν φυτικές δρόγες, οι οποίες 

είναι γνωστές σε εμάς από την παραδοσιακή ιατρική. 

Ο Imhotep ( = ο ερχόμενος εν ειρήνη) λατρεύτηκε στην Αίγυπτο για πολλά 

χρόνια (από το 2850 πΧ έως το 525 πΧ) ως θεός της θεραπευτικής 

διαδικασίας. διαδικασίας. 

magda.livepage.gr/wiki/612/1126/0_0



από τα αρχαιότερα ιατρικά κείμενα 

Ασία

από τα αρχαιότερα ιατρικά κείμενα 

του πλανήτη….

«Το Βιβλίο της Εσωτερικής Ιατρικής 

του Κίτρινου Αυτοκράτορα»

Huang Ti Nei Jing, 2698-2599 πΧHuang Ti Nei Jing, 2698-2599 πΧ

• βελονοθεραπεία

• massage 

• αρωματικά έλαια.• αρωματικά έλαια.

http://91.205.174.143/pkosmos/pyrinoskosmosstore/product.aspx?productid=1
276&



Ελλάδα 

15ος αι. πΧ

Ολυμπιακοί αγώνες-στεφάνια από δάφνη και πετροσέλινο

tsavalos.wordpress.com/.../



Ελλάδα 

Ψυχοθεραπευτής, μάντης Μελάμπους (14ος αι. πΧ)

¨Ελλέβορον δείται¨¨Ελλέβορον δείται¨

‘ελεβορίζω’

www.primexgardencenter.com/pages/Holiday-Prod...

ελλέβορο 
www.primexgardencenter.com/pages/Holiday-Prod...



Πήλιο

Ελλάδα 

Πήλιο

Προϊπποκρατική περίοδος (3000πΧ-5οαι. π.Χ)

θεραπευτική πρακτική

Κένταυρος Χείρων

1ος εμπειρικός συλλέκτης βοτάνων

chrono-scape.blogspot.com/2009/11/blog-post.html



Ιπποκράτης 

Ιπποκράτης (460-370 π.Χ.) 

«πατέρας της Ιατρικής», «πατέρας της Ιατρικής», 

γεννήθηκε στην Κω - πέθανε στη 
Θεσσαλία, Θεσσαλία, 

απόσπασε τις μη τραυματικές απόσπασε τις μη τραυματικές 
αρρώστιες από τη θεία μοίρα

φαρμακευτική θεραπεία www.kwsinfo.gr/.../ippokratis/index.htmlφαρμακευτική θεραπεία



Θεόφραστος (372-287 π.Χ), 

Θεόφραστος

Θεόφραστος (372-287 π.Χ), 

από την Ερεσσό της Λέσβου, 

μαθητής του Αριστοτέλη

«Περί φυτών Ιστορία»  

(9 βιβλία)(9 βιβλία)

grmath4.phpnet.us/image.htm

περιγράφει ένα μεγάλο αριθμό αυτοφυών 

φαρμακευτικών φυτών 

grmath4.phpnet.us/image.htm

φαρμακευτικών φυτών 

Κατάταξη σε ομάδες με βάση τα βοτανικά τους χαρακτηριστικά 



Διοσκουρίδης

Διοσκουρίδης (1ο αι. μΧ)

Ανάζαρβα Κιλικίας

«Περί ύλης ιατρικής» «Περί ύλης ιατρικής» 

αναφέρει 600 φαρμακευτικά φυτά

lefobserver.blogspot.com/2009_06_01_archive.html



Διοσκουρίδης

κατάταξη των φυτών σύμφωνα με τις κατάταξη των φυτών σύμφωνα με τις 

ενεργές ύλες και τις θεραπευτικές  ενεργές ύλες και τις θεραπευτικές  

τους ιδιότητες

50 ασθένειες -κατάλληλη συνταγή.

Το πρώτο βιβλίο που τυπώθηκε Το πρώτο βιβλίο που τυπώθηκε 

μετά την Αγία Γραφή

lefobserver.blogspot.com/2009_06_01_archive.html



Ελληνιστικοί χρόνοι (323 αι π.Χ. – 30 μ.Χ.)

Ριζοτόμοι: βοτανοσυλλέκτες και προμηθευτές γιατρών. 

Κρατεύας (1ος αιων. πΧ), Κρατεύας (1ος αιων. πΧ), 

γιατρός του Μιθριδάτη, 

(μιθριδάτειο έκλειγμα-54 φάρμακα)(μιθριδάτειο έκλειγμα-54 φάρμακα)
www.bulgarmak.org/pontos_satrapy.htm

«Ριζοτομικόν»

βοτανολόγιο με έγχρωμες εικόνες και θεραπευτικές βοτανολόγιο με έγχρωμες εικόνες και θεραπευτικές 
ιδιότητες



Παλαιά Διαθήκη 
(προϊόντα μεγάλης αξίας)

blogystera.wordpress.com/.../



αν και η μελέτη των φαρμακευτικών 

Μεσαίωνας

αν και η μελέτη των φαρμακευτικών 
φυτών ήταν δημοφιλής, …

historymed.blogspot.com/.../blog-post_6981.html

…το εμπόριο μειώθηκε μέχρι τα χρόνια …το εμπόριο μειώθηκε μέχρι τα χρόνια 
πριν την αναγέννηση, ……

η ζήτηση για μπαχαρικά ήταν το κλειδί για η ζήτηση για μπαχαρικά ήταν το κλειδί για 
την ανάπτυξη του διεθνούς εμπορίου.

www.sunspices.gr/



15ο και 16ο αι. μ.Χ 

εξερεύνηση του κόσμου 

ένα από τα αίτια της ανακάλυψης της Αμερικής 

www.iicbelgrado.esteri.it/IIC_Salonicco/webfowww.iicbelgrado.esteri.it/IIC_Salonicco/webfo



1492

Χριστόφορος ΚολόμβοςΧριστόφορος Κολόμβος

αρωματικό πιπέρι, βανίλια, 
καπνό…καπνό…

www.parapolitika.gr/el/πολιτική/ήτ 



Αναγέννηση

Για 200 χρόνια 

η Ισπανία, η Πορτογαλία, η η Ισπανία, η Πορτογαλία, η 

Αγγλία και η Ολλανδία

νησιά της Ινδονησίας νησιά της Ινδονησίας 

εδάφη της Ανατολής

news.pathfinder.gr/.../international/2742.html



•1672 E. Yale - Βοστώνη - επιχείρηση μπαχαρικών

Αμερική

•1672 E. Yale - Βοστώνη - επιχείρηση μπαχαρικών

•19ος καλλιέργεια για χρήση ως πρώτη ύλη στις βιομηχανίες •19 καλλιέργεια για χρήση ως πρώτη ύλη στις βιομηχανίες 
(αρωμάτων, καλλυντικών, τροφίμων, ποτών)

•Συνθετικά χημικά•Συνθετικά χημικά

•…..



20ος-21ος αι.

Η ευαισθητοποίηση σε θέματα διατροφής και προστασίας Η ευαισθητοποίηση σε θέματα διατροφής και προστασίας 

του περιβάλλοντος, ώθησε τους ανθρώπους σε μείωση της 

κατανάλωσης χημικών φαρμάκων, συμπληρωμάτων 

τροφής, καλλυντικών κλπ και οδήγησε σε αύξηση της τροφής, καλλυντικών κλπ και οδήγησε σε αύξηση της 

ζήτησης σε ότι το «φυσικό». Μέσα σε αυτό το πλαίσιο 

αυξήθηκε, σημαντικά η ζήτηση σε ΦΑΦ. 



21ος αιώνας

Παγκόσμιο Συμβούλιο Αρωματικών και Φαρμακευτικών φυτών 

(International Council for Medicinal and Aromatic Plants) (International Council for Medicinal and Aromatic Plants) 

Αύξηση ζήτησης: 8-10%  λόγω….

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας(WHO): Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας(WHO): 

2050- 5 τρις. δολάρια



21ος αιώνας

Σήμερα, παγκοσμίως…

• Ασία - κυρίαρχη παραγωγός • Ασία - κυρίαρχη παραγωγός 

• Ε.Ε και Β. Αμερική …αύξηση στη ζήτησηΕ.Ε και Β. Αμερική …αύξηση στη ζήτηση

• Η Ε.Ε. θεωρείται η μεγαλύτερη αγορά …ως οργανωμένη 

εμπορική δομή.εμπορική δομή.



Εισαγωγές 

21ος αιώνας

Εισαγωγές 

Ευρώπη 35%, Ευρώπη 35%, 
Ασία  26%, 

Γερμανία 38% Γερμανία 38% 
Γαλλία 17%
Ιταλία με 9%

κύριοι μεταποιητές



21ος αιώνας

ΕΕ: παραγωγός 

Γαλλία και Ισπανία 70% 

Γερμανία Γερμανία 

Αυστρία



21ος αιώνας

Ε.Ε. 

παραγωγή

• Μεγάλη παραγωγή-• Μεγάλη παραγωγή-
χαμηλή ποιότητα

Εξειδικευμένη παραγωγή ορισμένων φυτών και ιδιαίτερα • Εξειδικευμένη παραγωγή ορισμένων φυτών και ιδιαίτερα 

ΒιολογικώνΒιολογικών

• Μονάδες μεγάλης κλίμακας αποσταγμάτων



κύριες χρήσεις 

21ος αιώνας

κύριες χρήσεις 

• Μαγειρική, ως φρέσκα ή αποξηραμένα 

• Αρωματοποιία, σε καλλυντικά και προϊόντα προσωπικής υγιεινής

• Ζαχαροπλαστική, Βιομηχανία τροφίμων και ποτών ως • Ζαχαροπλαστική, Βιομηχανία τροφίμων και ποτών ως 

αρωματικά-βελτιωτικά

• Ιατρική και Κτηνιατρική ως συστατικά σκευασμάτων

• Γεωργία, ως φυσικά φυτοπροστατευτικά μέσα• Γεωργία, ως φυσικά φυτοπροστατευτικά μέσα

• Φαρμακευτική, σε διάφορα σκευάσματα, ως βελτιωτικά οσμής 

και γεύσηςκαι γεύσης

• Ομοιοπαθητική• Ομοιοπαθητική

• κά



21ος αιώνας

•Αρωματουρισμός

agrotourismos.wordpress.com/2008/05/14/alter



Φαρμακευτικά και Αρωματικά φυτά Ελλάδας

Η Ελλάδα έχοντας κατάλληλη μορφολογία εδάφους και 

κλιματικές συνθήκες, όπως επίσης και αφθονία ενδημικών κλιματικές συνθήκες, όπως επίσης και αφθονία ενδημικών 

ΦΑΦ, πλεονεκτεί στον τομέα αυτό συγκρινόμενη με τις ΦΑΦ, πλεονεκτεί στον τομέα αυτό συγκρινόμενη με τις 

άλλες χώρες της Ευρώπης.

Μεσογειακή δίαιτα 



Φαρμακευτικά και Αρωματικά φυτά Ελλάδας

Παρουσιάζουν ενδιαφέρον από διάσταση :

•Οικονομική

 συμπληρώνουν το εισόδημα των γεωργών 

 αξιοποιούν ορεινές περιοχές

 αποτελούν εναλλακτικές λύσεις για την αναδιάρθρωση των  αποτελούν εναλλακτικές λύσεις για την αναδιάρθρωση των 

αροτραίων καλλιεργειών στη χώρα μας



Φαρμακευτικά και Αρωματικά φυτά Ελλάδας

 έχουν μεγάλη ζήτηση λόγω των πλεονεκτημάτων που 

διαθέτουν στα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους 

 ευκολία καθετοποιημένης παραγωγικής διαδικασίας  ευκολία καθετοποιημένης παραγωγικής διαδικασίας 

(ανάπτυξη χωρίς μεγάλες επενδύσεις από μικρά εταιρικά (ανάπτυξη χωρίς μεγάλες επενδύσεις από μικρά εταιρικά 

σχήματα, συνεταιρισμούς και οικογενειακές 

εκμεταλλεύσεις)εκμεταλλεύσεις)

 βοηθούν στην ανάπτυξη της μελισσοκομίας βοηθούν στην ανάπτυξη της μελισσοκομίας



Φαρμακευτικά και Αρωματικά φυτά Ελλάδας

•Κοινωνική

 νέες θέσεις εργασίας

 συγκράτηση αγροτικού πληθυσμού

απασχόληση όλης της οικογένειας απασχόληση όλης της οικογένειας



Φαρμακευτικά και Αρωματικά φυτά Ελλάδας

•Περιβαλλοντική•Περιβαλλοντική

•αποφυγή άναρχης συλλογής 

•μείωση διάβρωσης

•εξοικονόμηση νερού

•μειωμένη χρήση χημικών



Καλλιέργεια ΦΑΦ  στην Ελλάδα

Μέχρι και τις αρχές του 21ου αι. οι ανάγκες σε ΦΑΦ στη χώρα μας Μέχρι και τις αρχές του 21ου αι. οι ανάγκες σε ΦΑΦ στη χώρα μας 
καλυπτόταν σε σημαντικό βαθμό και από την αυτοφυή βλάστηση

εφαρμογή του ν. 86/1969 (Δασικός Κώδικας) όπως τροποποιήθηκε εφαρμογή του ν. 86/1969 (Δασικός Κώδικας) όπως τροποποιήθηκε 
από το ν. 4138/2013.

2004 2005

Καλλιεργούμενη Παραγωγή Καλλιεργούμενη Παραγωγή

Είδος φυτού έκταση (στρ) (τόνοι) έκταση (στρ) (τόνοι)

χαμομήλι 0 6,8 0 14,8

ρίγανη 7540 1032 7907 1167,9

τσάι βουνού 142 48,6 60 17,6τσάι βουνού 142 48,6 60 17,6

δίκταμο 130 41 50 20

λεβάντα 0 0,5 0 0

φασκόμηλο 0 35,5 5 26,8

βασιλικός 0 0,1 0 0,1βασιλικός 0 0,1 0 0,1

δάφνη 0 6,7 1 9,2

μέντα 1 46 0 5

τίλιο 0 0 0 0

δυόσμος 0 60,1 0 60,1

δενδρολίβανο 0 1,1 0 1,2

θυμάρι 0 2,2 0 2,8

κύμινο 0 0 0 0

ΣΥΝΟΛΟ 9817 3284,6 10028 3330,5

Πηγή: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων- Δ/νση Αγροτικής Πολιτικής& Τεκμηρίωσης - Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής



Τώρα πλέον στην Ελλάδα οι πειραματισμοί και κάποιες

Καλλιέργεια ΦΑΦ  στην Ελλάδα

Τώρα πλέον στην Ελλάδα οι πειραματισμοί και κάποιες

προσπάθειες αγροτών μας έδειξαν ότι τα ΦΑΦ μπορούν να

αποτελέσουν νέες υποσχόμενες, δυναμικές καλλιέργειες

Καλλιέργεια ΦΑΦ στην Ελλάδα, 2018

Έκταση (στρ) Παραγωγή (τν)

Σύνολο ΦΑΦ 115.097,7 32.391,24

Πηγή: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων-



Καλλιέργεια ΦΑΦ  στην Ελλάδα

Δυσκολίες

• έλλειψη γνώσεων πάνω στην τεχνική καλλιέργειάς τους

• προβλήματα στην καταπολέμηση των ζιζανίων, 

• έλλειψη πολλαπλασιαστικού υλικού



Η έρευνα και ταυτοποίηση του εγχώριου γενετικού υλικού, σε συνδυασμό με

Καλλιέργεια ΦΑΦ  στην Ελλάδα

Η έρευνα και ταυτοποίηση του εγχώριου γενετικού υλικού, σε συνδυασμό με

το βιολογικό τρόπο καλλιέργειας θα μπορούσαν να αποτελέσουν τα

βασικά πλεονεκτήματα των ελληνικών ΦΑΦ στη διεθνή αγορά.

μπορεί εύκολα να μετατραπεί σε βιολογική καλλιέργεια, γεγονός που αυξάνει

κατά πολύ το εισόδημα του παραγωγού.

Πίνακας 4: ΦΑΦ Καλλιεργούμενα με βιολογικό τρόπο ή ευρισκόμενα σε μεταβατικό στάδιο κατά τα έτη 
2018 και 2019

Σε μεταβατικό στάδιο 

(εκτάρια)

Βιολογική καλλιέργεια 

(εκτάρια)

Σύνολο

(εκτάρια)

2019 1806,11 1808,03 3614,14

2018 1568,49 1248,77 2,816,46
Πηγή: ΥΠΑΑΤΠηγή: ΥΠΑΑΤ



Καλλιέργεια ΦΑΦ  στην Ελλάδα

• Σημαντικό στην όλη προσπάθεια είναι τόσο η οργάνωση των 

παραγωγών, όσο και η γνώση των τεχνικών από την παραγωγών, όσο και η γνώση των τεχνικών από την 

καλλιέργεια μέχρι τη μεταποίηση και εμπορία των τελικών 

προϊόντων.

• διάθεση των προϊόντων στις αγορές του εσωτερικού και • διάθεση των προϊόντων στις αγορές του εσωτερικού και 

κυρίως του εξωτερικού τις οποίες δεν γνωρίζουν 



Καλλιέργεια ΦΑΦ  στην Ελλάδα

ελλιπής σύνδεση πρωτογενούς παραγωγής και βιομηχανιώνελλιπής σύνδεση πρωτογενούς παραγωγής και βιομηχανιών

τυποποίησης/συσκευασίας ή παραγωγής αιθέριων ελαίωντυποποίησης/συσκευασίας ή παραγωγής αιθέριων ελαίων

μη επαρκής προώθηση της καλλιέργειας μέσω καινοτόμων

συσκευασιώνσυσκευασιών



Καλλιέργεια ΦΑΦ  στην Ελλάδα

η καλλιέργεια των αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών η καλλιέργεια των αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών 

πρέπει: 

• να αποσκοπεί σε συγκεκριμένη αγορά, 

• να διαθέτει πιστοποιημένο πολλαπλασιαστικό υλικό • να διαθέτει πιστοποιημένο πολλαπλασιαστικό υλικό 

• να διαθέτει πιστοποιημένο προϊόν (ξηρή δρόγη - αιθέριο 

έλαιο)



Δημιουργία και Οργάνωση μιας Επιχείρησης ΦΑΦ

1.Μαθαίνει

2. Ελέγχει τα δεδομένα του2. Ελέγχει τα δεδομένα του

3. Δοκιμαστικές καλλιέργειες

4. Εκπόνηση επιχειρηματικού σχεδίου

5. Διαχείριση της φυτείας5. Διαχείριση της φυτείας

6. Οργάνωση της προώθησης και των πωλήσεων



Ευχαριστώ για την προσοχή σας


