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1. ΔΙΑΓΩΓΗ 

 

Σν θξέαο από ηνπο πξντζηνξηθνύο αθόκα ρξόλνπο απνηέιεζε ην βαζηθόηεξν 

κέξνο ηεο δηαηξνθήο ηνπ αλζξώπνπ. ήκεξα, ε θαηαλάισζε ηνπ θξέαηνο ζεσξείηαη 

δείθηεο νηθνλνκηθήο επεκεξίαο θαη νη ηξόπνη δηάζεζεο θαη επεμεξγαζίαο ηνπ 

ζπλερώο πιεζαίλνπλ. 

Σα πξντόληα πνπ  παξάγνληαη από ην θξέαο ραξαθηεξίδνληαη σο 

θξεαηνζθεπάζκαηα ή πξντόληα θξέαηνο. ηελ Διιάδα εθηηκάηαη όηη παξάγνληαη 

πεξηζζόηεξα από 300 είδε θξεαηνζθεπαζκάησλ. 

Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ε παξαγσγή θξεαηνζθεπαζκάησλ ζηελ Διιάδα έρεη 

εμειηρζεί ζε έλα βηνκεραληθό θιάδν κε πςειή ηερλνινγία παξαγσγήο θαη πιήξσο 

εθζπγρξνληζκέλεο εγθαηαζηάζεηο.  

θνπόο ηεο εξγαζίαο είλαη λα πεξηγξάςνπκε ηελ δηαδηθαζία ιεηηνπξγίαο κηαο 

αιιαληνβηνκεραλίαο, θαη πην ζπγθεθξηκέλα, ηηο πξώηεο ύιεο, ηα ζηάδηα παξαγσγήο 

αιιά θαη ηελ νξγάλσζε ηνπ πξνζσπηθνύ  

 

2. ΠΡΩΣΔ ΤΛΔ 

 

Οη πξώηεο ύιεο είλαη έλα ζεκαληηθό θνκκάηη γηα ηελ παξαγσγή ησλ 

αιιαληηθώλ.  

Μηα βαζηθή πξώηε ύιε είλαη ην θξέαο. πλήζσο ρξεζηκνπνηείηαη ην βόεην, ην 

ρνίξεην θαη ην θξέαο ησλ αηγνπξνβάησλ. Σα ηειεπηαία ρξόληα, κε απμαλόκελν 

ξπζκό, ρξεζηκνπνηείηαη θαη θξέαο από θνηόπνπια θαζώο θαη από γαινπνύιαο.  

Άιιε πξώηε ύιε είλαη ηα πξόζζεηα πιηθά ηα νπνία ηα ρξεζηκνπνηνύκε καδί 

κε ην θξέαο. Σα θπξηόηεξα πξόζζεηα πιηθά είλαη ην αιάηη, ηα θσζθνξηθά, ηα 

ληηξηθά θαη ηα ληηξώδε άιαηα, ηα άιαηα νξηζκέλσλ νξγαληθώλ νμέσλ, ην 

αζθνξβηθό νμύ, ην άκπιν, νη μέλεο σο πξνο ηα θξέαο πξσηεΐλεο, νπζίεο εληζρπηηθέο 

ηεο γεύζεο, δηάθνξα ζάθραξα, θαξπθεύκαηα θαη αξηπκαηηθέο ύιεο. Ζ απνζήθεπζε 

ησλ πξόζζεησλ πιηθώλ γίλεηαη ζε εηδηθά δηακνξθσκέλνπο απνζεθεπηηθνύο ρώξνπο, 

νπνύ ηεξνύληαη ειεγρόκελεο ζπλζήθεο ζεξκνθξαζίαο θαη πγξαζίαο.  

Σέινο, κία άιιε πξώηε ύιε είλαη ηα πιηθά γηα ηελ ζπζθεπαζία ησλ 

πξντόλησλ. 
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H ζπζθεπαζία πξέπεη λα παξέρεη όιεο ηηο εγγπήζεηο πξνζηαζίαο ηνπο από 

θάζε επηβιαβή εμσηεξηθή ή εζσηεξηθή επίδξαζε. Γηα απηό ηνλ ιόγν ε ζύζηαζε ησλ 

κέζσλ ζπζθεπαζίαο ησλ ηξνθίκσλ πξέπεη λα είλαη ηέηνηαο θύζεο ώζηε: 

α) Σα ηξόθηκα λα κε πξνζβάιινληαη από ην κέζν ζπζθεπαζίαο, νύηε απηό λα 

πξνζβάιιεηαη κε νπνηνδήπνηε ηξόπν από ηα εκπεξηερόκελα ηξόθηκα, 

 β) To κέζν ζπζθεπαζίαο λα κελ επηθέξεη αιινηώζεηο ζηελ νζκή, ηε γεύζε ή ηελ 

εκθάληζε ησλ εκπεξηερνκέλσλ ηξνθίκσλ, νύηε λα κεηαθέξεη ζ' απηά νπζίεο 

επηβιαβείο γηα ηελ πγεία ηνπ θαηαλαισηηθνύ θνηλνύ. 

 

3.  ΣΑΓΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΛΑΝΣΙΚΩΝ 

 

Κάζε βηνκεραλία έρεη ηα ζηάδηα παξαγσγήο ηεο, ζπγθεθξηκέλα ζηηο 

αιιαληνβηνκεραλίεο αθνινπζείηαη ην δηάγξακκα ηεο Δηθόλαο 1. 

Γηα ην πξώην ζηάδην ηεο παξαγσγήο αιιαληηθώλ ρξεηάδεηαη ε βαζηθή πξώηε 

ύιε, ην θξέαο. Σν θξέαο  επεμεξγάδεηαη ζην ηκήκα ηεκαρηζκνύ. Κάησ από 

απζηεξέο ζπλζήθεο πγηεηλήο πξαγκαηνπνηείηαη ν ηεκαρηζκόο ησλ ζθαγίσλ θαη ε 

αθαίξεζε νζηώλ, λεύξσλ, ρόλδξσλ θαη ιίπνπο. Ο βαζκόο θαζαξηζκνύ ηνπ θξέαηνο 

από ην ιίπνο γίλεηαη κε βάζε ηηο πξνδηαγξαθέο ιηπνπεξηεθηηθόηεηαο ηνπ ηειηθνύ 

πξντόληνο γηα ην νπνίν πξννξίδεηαη – γηα παξάδεηγκα ε απνκάθξπλζε ηνπ ιίπνπο 

είλαη πιήξεο εθόζνλ ην θξέαο πξννξίδεηαη γηα ηειηθό πξντόλ ηεο ζεηξάο 0 – 3 %, 

θαη κεξηθή εάλ πξόθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ παξαζθεπή ρσξηάηηθσλ 

ινπθάληθσλ. Κάζε παξηίδα θαζαξνύ θξέαηνο ζεκαίλεηαη θαηάιιεια, απνζεθεύεηαη 

ζε ζπλζήθεο ςύμεο θαη αλαιώλεηαη εληόο 24 σξώλ γηα ηελ παξαγσγή αιιαληηθώλ.  

Σα πξόζζεηα πιηθά, πνπ πξνβιέπνληαη από θάζε ζπληαγή αιιαληηθώλ, 

δπγίδνληαη ειεγρόκελα ζε αλνμείδσηα ζθεύε ζην παξαζθεπαζηήξην ηεο 

παξαγσγηθήο κνλάδαο θαη πξνζηίζεληαη ζηε ζπληαγή ζην ζηάδην ηεο αλάκημεο. 

Απαηηείηαη πξνζεθηηθόο ρεηξηζκόο  ησλ πξόζζεησλ πιηθώλ ώζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε 

απνθπγή επηκνιύλζεσλ από αιιεξγηνγόλα. 

ην ζηάδην ηεο αλάκημεο, ηα κηθξά θνκκάηηα θξέαηνο, καδί κε ηα δηάθνξα 

πξόζζεηα πιηθά αλαθαηεύνληαη ζε εηδηθέο κεραλέο θαη δεκηνπξγείηαη έλα κείγκα. Ζ 

δηαδηθαζία απηή είλαη δπλαηό λα επηηπγράλεηαη κε δηάιπζε ησλ πξόζζεησλ πιηθώλ 

ζε λεξό θαη έγρπζή ηνπο ζην θξέαο, είηε κε καξηλάξηζκα.  
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Αθνινπζεί ε ελζήθεπζε κε ρξήζε γεκηζηηθώλ κεραλώλ θαη ηνπνζέηεζε ζε 

θόξκεο θαηάιιεινπ ζρήκαηνο, ώζηε λα δηακνξθσζεί ην ζρήκα ηνπ ηειηθνύ 

πξντόληνο (νβάι, ηεηξάγσλν θηι) (Δηθόλα 2). 

 

Δικόνα 2: Δλζήθεπζε αιιαληηθώλ 

ΠΡΧΣΖ ΤΛΖ: ΚΡΔΑ ΕΤΓΗΖ ΠΡΟΘΔΣΧΝ 

ΤΛΧΝ  

ΤΚΔΤΑΗΑ  ΓΔΤΣΔΡΖ ΠΑΣΔΡΗΧΖ 

ΒΡΑΗΜΟ (ΦΟΤΡΝΟ) ΓΔΜΗΖ 

ΣΔΜΑΥΗΣΖΡΗΟ 

ΖΜΑΝΖ 

ΠΟΗΟΣΗΚΟ 

ΔΛΔΓΥΟ 

ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ ΓΗΑΚΗΝΖΖ 

ΦΤΞΖ 

Δικόνα 1: ηάδηα Παξαγσγήο 
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ηε ζπλέρεηα ηα πξντόληα ηνπνζεηνύληαη ζηνπο θνύξλνπο (ζηάδην ζεξκηθήο 

επεμεξγαζίαο) ζηελ θαηάιιειε ζεξκνθξαζία θαη παξακέλνπλ γηα όζν ρξόλν 

ρξεηάδεηαη. Μεηά ηνπο θνύξλνπο ηα πξντόληα κεηαθέξνληαη ζηελ ςύμε γηα λα 

ρακειώζεη ζηαδηαθά ε ζεξκνθξαζία ηνπο. 

Σν ζηάδην ηεο ζεξκηθήο επεμεξγαζίαο είλαη ην ζεκαληηθόηεξν γηα ηελ 

αζθάιεηα ηνπ πξντόληνο θαη ζηνρεύεη ζηελ εμάιεηςε πηζαλώλ κηθξνβηνινγηθώλ 

θηλδύλσλ θαη εγγπάηαη ηελ αζθάιεηα ηνπ θαηαλαισηή. Σν ζηάδην απηό όκσο είλαη 

θαη θαζνξηζηηθό γηα ηηο ηδηαίηεξεο νξγαλνιεπηηθέο ηδηόηεηεο θάζε αιιαληηθνύ, αθνύ 

πεξηιακβάλεη βξάζηκν ή ςήζηκν θαη θάπληζκα. Αθόκα θαη ην είδνο ηνπ μύινπ πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ην θάπληζκα θάζε αιιαληηθνύ ζπκκεηέρεη ζηελ ηδηαίηεξε γεύζε 

ηεο θάζε ζπληαγήο. 

Έπεηηα, ην πξντόλ νδεγείηαη ζην ηκήκα ηεο ζπζθεπαζίαο. Ο ρώξνο ηεο  

ζπζθεπαζίαο ησλ αιιαληηθώλ, 

ζαθώο νξηνζεηεκέλνο, απνηειεί πεξηνρή 

ύςηζηεο πγηεηλήο θαη είλαη εμνπιηζκέλνο 

κε ζπζηήκαηα εμεηδηθεπκέλσλ θίιηξσλ 

αέξα, θαη κνλάδσλ ππεξηώδνπο 

αθηηλνβνιίαο γηα ηε ζπλερή απνζηείξσζε 

ηνπ αέξα θαη ησλ επηθαλεηώλ θνπήο ησλ 

αιιαληηθώλ.  

Δικόνα 3: πζθεπαζία Αιιαληηθώλ 

Δπηπιένλ, κεηά ηε ζπζθεπαζία, αθνινπζεί αθόκε έλα ζηάδην παζηεξίσζεο 

ησλ ηειηθώλ πξντόλησλ, ε δεύηεξε παζηεξίσζε ησλ αιιαληηθώλ γηα ηελ παξαγσγή 

πνηνηηθόηεξσλ θαη αζθαιέζηεξσλ πξντόλησλ.  

Σα ζπζθεπαζκέλα αιιαληηθά ζεκαίλνληαη κε ηα ζηνηρεία ηεο γξακκήο θαη ηεο 

ώξαο ζπζθεπαζίαο, ελώ ζε θάζε ζπζθεπαζία εληππώλνληαη επθξηλώο ε εκεξνκελία 

ιήμεο θαη νη ζπλζήθεο ζπληήξεζεο ηνπ πξντόληνο.  

Σα ηειηθά πξντόληα πεγαίλνπλ ζην ηκήκα ηνπ Πνηνηηθνύ Διέγρνπ, όπνπ 

ειέγρνληαη γηα ην ρξώκα, ηελ όςε, ηελ γεύζε θαη ηελ πθή ηνπο. Δπίζεο ειέγρεηαη 

ην πξντόλ κε ηηο θαηάιιειεο ρεκηθέο κεζόδνπο γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ θαηαλαισηή. 

  Από ην ζεκείν απηό, θαη έρνληαο ηελ έγθξηζε ηνπ ηκήκαηνο Πνηνηηθνύ 

Διέγρνπ γηα ηελ ηήξεζε ησλ απαξαίηεησλ ζπλζεθώλ θαηά ηελ παξαγσγή, όπσο 

νξίδνληαη από ην HACCP ηεο εηαηξείαο, ηα αιιαληηθά είλαη έηνηκα πξνο δηαθίλεζε. 
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Δπηπιένλ, ην ηκήκα Πνηνηηθνύ ειέγρνπ ειέγρεη θαη πξαγκαηνπνηεί ζε 

θαζεκεξηλή βάζε ειέγρνπο ζε θάζε θάζε ηεο παξαγσγήο ησλ αιιαληηθώλ αιιά θαη 

ζηα  ηειηθά πξντόληα. πγθεθξηκέλα δηεμάγεη: 

1. Απζηεξνύο ρεκηθνύο θαη κηθξνβηνινγηθνύο ειέγρνπο, θαζώο θαη 

εμεηδηθεπκέλνπο ειέγρνπο, όπσο αλίρλεπζε γελεηηθήο ηξνπνπνίεζεο, ζην 

ζύλνιν ησλ εηζεξρνκέλσλ πξώησλ πιώλ ηεο βηνκεραλίαο. 

2. πλερείο πνηνηηθνύο ειέγρνπο ζην λεξό πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ 

παξαζθεπή ησλ πξντόλησλ  

3. πλερή εθπαίδεπζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ηνπ πξνζσπηθνύ ζε ζέκαηα 

πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο 

4.  Δληαηηθνύο ειέγρνπο ζηα ηειηθά πξντόληα πξηλ θηάζνπλ ζηνλ θαηαλαισηή. 

 

Καη επηβιέπεη ηα παξαθάησ: 

 

1. Απνζηείξσζε θαη έιεγρν ηεο πνηόηεηαο ηνπ αέξα ζε ρώξνπο θνπήο θαη 

ζπζθεπαζίαο πξντόλησλ 

2. Απηόκαηε, 24σξε παξαθνινύζεζε θαη θαηαγξαθή ησλ ζεξκνθξαζηώλ ζε 

όια ηα θξίζηκα ζηάδηα ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο 

3. πλερή εθπαίδεπζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ηνπ πξνζσπηθνύ ζε ζέκαηα 

πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο 

4. Καζεκεξηλό θαζαξηζκό θαη απνιύκαλζε ηνπ ζπλόινπ ηνπ κεραλνινγηθνύ 

εμνπιηζκνύ θαη ησλ ρώξσλ παξαγσγήο  

 

Όια ηα πξντόληα πνπ δηαηίζεληαη ζηελ αγνξά ζα πξέπεη λα πιεξνύλ ηηο 

πξνδηαγξαθέο πνηόηεηαο πνπ νξίδεη ν Διιεληθόο Κώδηθαο Σξνθίκσλ θαη Πνηώλ θαη 

ε λνκνζεζία ηεο Δ.Δ. 
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4. ΟΡΓΑΝΩΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΑΛΛΑΝΣΙΚΩΝ 

 

ε θάζε βηνκεραλία γηα λα ππάξρεη νξγάλσζε πξέπεη λα ππάξρεη θαη έλα 

νξγαλόγξακκα, πην ζπγθεθξηκέλα γηα κηα αιιαληνβηνκεραλία θαίλεηαη ζηελ Δηθόλα 

4. 

  Σν νξγαλόγξακκα ηεο εηαηξίαο απνηππώλεη ηε δηάξζξσζε ησλ ππεξεζηώλ, 

ηκεκάησλ θαη ηνκέσλ θαη ηε δηάξζξσζε ηεο επηθνηλσλίαο (πσο δηαζπλδένληαη 

πιεξνθνξηαθά νη δηάθνξεο ππεξεζίεο).  

 



 

 

ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ 

Γ/ΝΖ ΟΛΗΚΖ 

ΠΟΗΟΣΖΣΑ 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ 

ΝΟΜΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ 

ΓΗΔΤΘΤΝΧΝ ΤΜΒΟΤΛΟ 

ΔΧΣΔΡΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ 

Γ/ΝΖ ΕΧΨΚΖ 

ΠΑΡΑΓΧΓΖ 

Γ/ΝΖ ΔΡΔΤΝΑ 

& ΑΝΑΠΣΤΞΖ 

Γ/ΝΖ 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟΤ 

ΠΧΛΖΔΧΝ & 

ΔΦΟΓΗΑΣΗΚΖ ΑΛΤΗΓΑ 

ΣΔΥΝΗΚΖ 

Γ/ΝΖ 

Γ/ΝΖ 

ΠΧΛΖΔΧΝ 

Γ/ΝΖ 

ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ 

Γ/ΝΖ ΓΗΔΘΝΟΤ 

ΑΝΑΠΣΤΞΖ 

Γ/ΝΖ 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ 

Γ/ΝΖ ΑΝΘΡΧΠΗΝΧΝ 

ΠΟΡΧΝ & ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ 

ΤΠΖΡΔΗΧΝ 

Γ/ΝΖ 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ 

Γ/ΝΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ 

ΠΑΡΑΓΧΓΖ 
Γ/ΝΖ 

ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ 

Δικόνα 4: Οξγαλόγξακκα βηνκεραλίαο αιιαληηθώλ 
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Τπάξρνπλ πνιινί δηεπζπληέο ζε θάζε βηνκεραλία, αιιά κόλν έλα γεληθόο 

Γηεπζπληήο. Ο Γεληθόο Γηεπζπληήο έρεη πνιιέο αξκνδηόηεηεο θαη παίδεη θεληξηθό ξόιν ζε 

κηα βηνκεραλία, θαζώο δίλεη εληνιέο ζηνπο ππόινηπνπο δηεπζπληέο. Δπηθνηλσλεί θαη θάλεη 

ζπκθσλίεο κε άιιεο βηνκεραλίεο. 

Δπηπιένλ γηα ηε ζσζηή ιεηηνπξγία θάζε Γηεύζπλζεο ππάξρνπλ, πξντζηάκελνη, 

ππεύζπλνη ηκεκάησλ, εξγνδεγνί θαη εξγαηηθό πξνζσπηθό, όπνπ θξίλεηαη αλαγθαίν. 

Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη όηη ν πξντζηάκελνο ζε θάζε Γηεύζπλζε θξνληίδεη γηα: 

1. Σελ εύξπζκε ιεηηνπξγία όισλ ησλ ηκεκάησλ ηνπ . 

2. Σνλ  έγθαηξν πξνγξακκαηηζκό θαη πινπνίεζε ηεο παξαγσγήο ησλ πξντόλησλ ηεο 

εηαηξείαο ζύκθσλα κε ην πξόγξακκα απνζεκάησλ ή ηηο παξαγγειίεο πνπ έρεη απνδερζεί ε 

εηαηξεία. 

3. Σελ αμηνπνίεζε ηνπ εμνπιηζκνύ θαη ηνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ ώζηε λα επηηπγράλεηαη ε 

θαιύηεξε πνηόηεηα ζην ρακειόηεξν θόζηνο. 

4. Σελ πινπνίεζε πξνγξακκάησλ ηεο παξαγσγήο, αηηηνιόγεζε ησλ πηζαλόλ απνθιίζεσλ 

θαη πξνηάζεηο πξνο ηνλ Γηεπζπληή Παξαγσγήο   γηα δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο. 

5. Σελ ηήξεζε ηεο  πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη γηα ηελ εθαξκνγή ησλ 

ζρεηηθώλ δηαδηθαζηώλ. 

6. Σελ ζπλερή έξεπλα γηα ηελ βειηίσζε ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο θαη ηνπ αλαγθαίνπ 

εμνπιηζκνύ. 

7. Σν πιάλν ηεο πξνιεπηηθήο  ζπληήξεζεο (ζε ζπλεξγαζία κε ην Σερληθό ηκήκα) όισλ ησλ 

κεραλεκάησλ νξγάλσλ θαη εξγαιείσλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία. 

8. Σελ ζπλερή ελεκέξσζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζρεηηθά κε ζέκαηα παξαγσγήο, ζπληήξεζεο, 

θαη πνηνηηθώλ ειέγρνλ θαη ηελ εηζήγεζε ζηνλ Γεληθό Γηεπζπληή  αληηθεηκέλσλ εθπαίδεπζεο. 

9. Σελ  ηήξεζε ησλ απαηηήζεσλ Γηαζθάιηζεο Πνηόηεηνο ζηα ηκήκαηα πνπ πξνΐζηαηαη. 

10. Σελ  εθηέιεζε θάζε άιιεο εξγαζίαο πνπ αλαηίζεηαη γξαπηά ή πξνθνξηθά από ηελ 

Γηνίθεζε , έζησ θαη αλ δελ πεξηιακβάλεηαη ζηελ απαξίζκεζε ησλ θπξηνηέξσλ θαζεθόλησλ 

ηνπ, ζύκθσλα πάληα κε ην πλεύκα ζπλεξγαζίαο ζηελ εηαηξία θαη ηηο γεληθόηεξεο επζύλεο 

ηεο ζέζεο ηνπ. 

11. Σελ πλερή θαη αξκνληθή ζπλεξγαζία κε όια ηα ζηειέρε ηεο εηαηξίαο κε ζηόρν ηελ 

πινπνίεζε θαηά ηνλ θαιύηεξν δπλαηό ηξόπν ησλ εθηεινπκέλσλ θαη πξνγξακκαηηζκέλσλ 

εξγαζηώλ. 
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