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Το όραμα των ιδρυτών

Όραμα της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών Χίου και των  λοιπών ιδρυτικών 

μετόχων είναι το Κέντρο Έρευνας Μαστίχας να αποτελέσει αξιόπιστο Φορέα 

που θα συντονίζει ή θα παρεμβαίνει στην  ακαδημαϊκή συζήτηση και 

επιστημονική έρευνα για τη μαστίχα. Επιστημονικός Φορέας που θα 

καταγράφει συστηματικά τα ευρήματα της παγκόσμιας  επιστημονικής 

έρευνας, θα αναζητά  νέες και θα εξελίσσει υφιστάμενες εφαρμογές,  και ο 

οποίος τελικά θα λειτουργεί ως Γέφυρα Γνώσης ανάμεσα στην 

ακαδημαϊκή κοινότητα και τις επιχειρήσεις που επενδύουν ή θέλουν να 

επενδύσουν στη μαστίχα. 
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Σχεδιάζοντας το Μέλλον 

Κοινή πεποίθηση της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, των 

Μετόχων και της Διοίκησης του Κέντρου Έρευνας Μαστίχας είναι 

ότι η πρωτοβουλία αυτή θα σημαδέψει το μέλλον της μαστίχας 

τα επόμενα χρόνια προσθέτοντας στο πάζλ των επιτυχημένων 

πρωτοβουλιών της ΕΝΩΣΗΣ ΜΑΣΤΙΧΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ 

ΧΙΟΥ(εργοστάσιο ΕΛΜΑ, mastihashop, Μουσείο Μαστίχας) το 

κομμάτι της επιστημονικής έρευνας που απουσίαζε. 
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Ο πρώτος Ερευνητικός Οργανισμός στη Χίο

Το Βιομηχανικό Κέντρο Έρευνας Μαστίχας είναι ο πρώτος ερευνητικός 

Οργανισμός που ιδρύεται στη Χίο και αποτελεί μια επενδυτική 

πρωτοβουλία -μήνυμα ότι οι τοπικές κοινωνίες, με πείσμα, υπομονή και σε 

συνεργασία με τις αρμόδιες τοπικές και περιφερειακές Αρχές μπορούν να 

σχεδιάζουν και να υλοποιούν έργα σύνθετα, μακρόπνοα και υψηλής 

προστιθέμενης αξίας.   

Επενδυτική - Συνεταιριστική πρωτοβουλία που γεννήθηκε από τη θυγατρική  

MEDITERRA και η οποία αμέσως αγκαλιάστηκε με θέρμη από τη μητρική  

ΕΝΩΣΗ ΜΑΣΤΙΧΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΧΙΟΥ με αποτέλεσμα τη σύσταση του 

ομώνυμου νομικού προσώπου το Δεκέμβριο του 2017.   
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Η ταυτότητα του έργου 

Το Κέντρο Έρευνας Μαστίχας ΑΕ ιδρύθηκε την 25η Δεκεμβρίου 2017 στη Χίο με έδρα τη

Καλλιμασιά. Μέτοχοι του Κέντρου είναι οι ΕΜΧ(36%), ΜΕΝΤΙΤΕΡΡΑ(36%), ΙΑΣΙΣ(20%), PHARMA

Q(4%) και PHARMAGNOSE(4%). Διοικείται από 11μελες ΔΣ με θητεία 5 ετών, το αρχικό μετοχικό

κεφάλαιο είναι 200.000€ και η καταβολή του οποίου πιστοποιήθηκε την 26η Ιανουαρίου 2018.

Το επενδυτικό σχέδιο που αφορά στην υλοποίηση του ΚΕΝΤΡΟΥ εντάχθηκε σε χρηματοδοτικό

πρόγραμμα της ΠΒΑ συνολικού προϋπολογισμού 2.440.000€ περίπου με ποσοστό

επιχορήγησης 51% και χρονικό ορίζοντα υλοποίησης 18 μήνες. Η περίοδος υλοποίησης άρχισε

τον Δεκέμβριο του 2018 ενώ είναι αξιοσημείωτο ότι η σχετική δημόσια διαβούλευση από την

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ είχε αρχίσει από το 2016.
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Βιομηχανικο Κεντρο Ερευνας 
Εφαρμογων Μαστιχας
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Συνοπτικές Πληροφορίες

• Σύνθετο κτίριο πολλαπλών χρήσεων με δυνατότητα βιομηχανικών 

παραγωγών

• Κάλυψη 460τμ και συνολικό εμβαδό 1400τμ σε οικόπεδο 4,5 

στρεμμάτων – Επιλογή κάτοψης για βέλτιστη εκμετάλλευση 

συντελεστών δόμησης και κάλυψης

• Στοιχεία βιοκληματικής αρχιτεκτονικής στο σύνολο του

κτιριολογικού προγράμματος

• Δυνατότητα μελλοντικής αρχιτεκτονικής ενοποίησης κτιρίων



Χώροι - Επιφάνειες

• ΥΠΟΓΕΙΟ
– 70τμ αποδυτήρια, WC και χώρος διαλλείματος
– 86τμ χώροι Η/Μ
– 210τμ μελλοντικοί αποθηκευτικοί χώροι

• ΙΣΟΓΕΙΟ
– 45τμ αποθήκη ετοίμων
– 45τμ αποθήκη πρώτων υλών
– 200τμ καθαροί χώροι
– 100τμ δευτερογενους συσκευασίας

• ΟΡΟΦΟΣ
– 40τμ βιβλιοθήκη
– 96τμ χημείο και μικροβιολογικό εργαστήριο 
– 55τμ γραφεία
– 110τμ main hall



H/M Εγκαταστάσεις

• Συνδυαστικός Σχεδιασμός (με βάση και τα GMPs) για την τήρηση 

προδιαγραφών παραγωγής φαρμάκων

• Δυνατότητα ξεχωριστής λειτουργίας των επι μέρους τμημάτων 

(παραγωγή-γραφεια-χημείο)

• Συστήματα BMS απολύτου ελέγχου συνθηκών (καθαροί χώροι 

κλάσης D – αφύγρανση-θερμοκρασία)

• Ψύξης-θέρμανσης με ψύκτη και αντλία θερμότητας για 

παραγωγικούς χώρους και χημείο και VRV για γραφεία



Η αίθουσα παρουσιάσεων
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Η βιβλιοθήκη
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Το εργαστήριο
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Γραφεία 
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