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Όμιλος Εταιριών ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ 

 50 χρόνια εμπειρία και εξειδίκευση 
 

 πρώτη θέση στην Ελλάδα στον κλάδο των κατεψυγμένων 
αλιευμάτων  

 εξαγωγές σε Ευρώπη και σε χώρες εκτός Ε.Ε (11%                   
συμμετοχή στον τζίρο) 

 μερίδιο αγοράς 30% 
 ετήσιος κύκλος εργασιών ~58 εκ.€ 
 ανάπτυξη 500% την τελευταία δεκαετία  

 

 δύο εταιρίες και δύο εργοστάσια παραγωγής με έδρα το Αίγιο  
 υποκαταστήματα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη 
 γραφεία στους τόπους παραγωγής: Βιετνάμ, Κίνα, Ινδία, Ισπανία 
 170 άτομα προσωπικό 

 

 ανάμεσα στις 40 πρώτες επιχειρήσεις στην Ελλάδα στον 
ευρύτερο κλάδο τροφίμων & ποτών  

 & στις «Strongest Companies in Greece» σύμφωνα με ICAP Group 

Page 2 



Quality Department Page 3 

 Ιδιόκτητες Εγκαταστάσεις 38.000 μ2 

 

 Με Χώρους Παραγωγής 12.400 μ2 
 

 Με Ψυκτικούς Θαλάμους 28.400 μ3 και με 
χωρητικότητα 4.500 παλετοθέσεων 
 

 Παραγωγική Δυναμικότητα 14.000 τόνοι 
ετησίως 
 

 Περισσότερα από 100 διαφορετικά είδη 
αλιεύματος 

Η νέα επένδυση του 2ου εργοστασίου της 
Γ. ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ Α.Ε. (Δεκέμβριος 2008) 

Το κτίριο της Γ. ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ Α.Ε  

(γραφεία, 1ο εργοστάσιο και logistics center) 

Εγκαταστάσεις 

Η Γ. Καλλιμάνης Α.Ε. έχει πιστοποιηθεί  
για την ποιοτική διαχείρισή της, με 
 ISO 22000:2005 & ISO 9001:2008 
  

Συστήματα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων  
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Οικονομικά στοιχεία του Ομίλου (σε εκατ. €)  

Το 2008, ο Όμιλος προχώρησε στην 
κατασκευή ενός νέου εργοστασίου με 
πλήρη χρηματοδότηση από ίδια 
κεφάλαια 3.8 εκ € 
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Δίκτυο Πωλήσεων  
Η Ελληνική Αγορά 

  Πλήρες αναπτυγμένο δίκτυο σε όλη την Ελλάδα 
 
 Ηγέτης στην αγορά με διείσδυση σε όλα τα 

κανάλια της λιανικής 
 
 
 Ανάπτυξη μιας εξειδικευμένης μάρκας για 

εξειδικευμένα καταστήματα λιανικής 

Ολοκληρωμένο δίκτυο πωλήσεων που καλύπτει τα 
διαφορετικά κανάλια διανομής HoReCa πανελλαδικά:  

  

• Χονδρέμποροι - Cash & Carry 

•  Ξενοδοχεία – Εστιατόρια 

• Εταιρείες παραγωγής & εμπορίας προϊόντων 
Catering  

 
  

Δίκτυο Λιανικής 

Δίκτυο HoReCa 
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Το επίθετο φρέσκο προσδιορίζει την ποιότητα ενός προϊόντος το οποίο 

έχει αλιευθεί (και εν γένει συλλεγεί) πρόσφατα. Το επίθετο νωπό 

προσδιορίζει την κατάσταση ενός προϊόντος και είναι το αντίθετο του 

κατεψυγμένου.  Ένα νωπό αλίευμα δεν είναι απαραίτητα και φρέσκο, 

εάν έχουν περάσει 2-3 ημέρες από την εξαλίευση του, γιατί έχει χάσει 

αρκετά από τα πολύτιμα θρεπτικά του συστατικά, λόγω της αυτόλυσης. Ο 

όρος φρεσκοκατεψυγμένο χρησιμοποιείται στη Νεοελληνική 

Γλώσσα, προσδίδοντας μία ιδιαίτερη σημασία στα κατεψυγμένα αλιεύματα, 

τα οποία έχουν καταψυχθεί αμέσως μετά την αλίευσή τους.  



Quality Department 26/9/2012  Page 7 

Οι σοβαροί διατροφικοί κίνδυνοι που συνεχίζουν να απειλούν την ανθρωπότητα, είναι ένα 
παγκόσμιο  γεγονός 

 
Η υπερπληροφόρηση του καταναλωτή με δεδομένα που δεν μπορεί να αξιολογήσει έχει ως 

αποτέλεσμα πολλές φορές την δημιουργία σύγχυσης 
 
Επικρατεί μια ισχυρή κινδυνολογία γύρω από τα τρόφιμα, η οποία αφορά κυρίως την 

ασφάλειά τους 
 
Η αξιολόγηση των κινδύνων αυτών, θα πρέπει να ανταποκρίνεται στους γνωστούς αλλά και 

στους νέους αναδυόμενους κινδύνους 
 
Η εντατικοποίηση της πρωτογενούς παραγωγικής δραστηριότητας με τη χρήση χημικών, η 

βιομηχανοποίηση των τροφίμων (πρόσθετα, συντηρητικά κτλ), οι νέες τεχνολογίες, η κλωνοποίηση 
οργανισμών και επιπρόσθετα η θαλάσσια ρύπανση, μεταβάλλουν ραγδαία το status των τροφίμων 
σήμερα.   

 
 

Διατροφικοί κίνδυνοι 



Quality Department 26/9/2012  Page 8 

Κρούσματα σε τρόφιμα και ποτά 2009-2011 
 

Ξηροί καρποί και σπόροι 

Φρούτα και λαχανικά 

Ψάρια και προϊόντα τους 

Βότανα και μπαχαρικά 

Δημητριακά και προϊόντα αρτοποιίας 

Κρέας και προϊόντα κρέατος (πλην των 
πουλερικών) 
Διαιτητικά τρόφιμα & τα συμπληρώματα 
διατροφής 
Καρκινοειδή και προίόντα τους 

Πουλερικά και προϊόντα τους 

Δίθυρα μαλάκια και προϊόντα τους 

Είδη ζαχαροπλαστικής 

Γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα 

Κεφαλόποδα και προϊόντα τους 

Κακάο, καφές & τσάι 

Σούπες, ζωμοί, σάλτσες και καρυκεύματα 

Μη αλκοολούχα ποτά 

Έτοιιμα πιάτα & snacks 

Λίπη και έλαια 

Αυγά και προϊόντα τους 

Μέλι και βασιλικός πολτός 
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Ευρήματα σε αλιεύματα 2009-2011 
 

Βαρέα μέταλλα 

Παθογόνα 

Παράσιτα 

Θερμοκρασιακό πρόβλημα 

Αντιβιοτικά 

Οργανοληπτικές αλλοιώσεις 

Αλλεργιογόνες ουσίες 

Ακατάλληλες Υγειον. Συνθήκες 

Πλαστά Πιστοποιητικά Υγείας 

Απαγορευμένες ουσίες treatment 

Τοξίνες  

Ελλειπής σήμανση 

Βενζοπυρένιο 

Κατεστραμένες συσκευασίες 

Νοροϊοί 

Παράνομη ακτινοβόληση 

Διοξίνες 

Απαγορευμένα πρόσθετα 
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Ποιοτικός έλεγχος αλιευμάτων 
 

Audits – αξιολογήσεις προμηθευτών μας 
 
Παρακολούθηση Inspection reports προϊόντων που παράγονται στο εξωτερικό 

πριν τη φόρτωσή τους 
 
Ποιοτικός έλεγχος κατά την παραλαβή βάσει Codex alimentarius.  
 
Δειγματοληψία για έλεγχο χημικών / φυσικών / μικροβιολογικών παραμέτρων  
 
Παρακολούθηση «ύποπτων» φορτίων βάσει RASFF  
 
Δειγματοληπτικός έλεγχος ενδιάμεσων σταδίων παραγωγής (σύνολο ποιοτικών 

και τεχνολογικών παραμέτρων) 
 
Δειγματοληπτικός έλεγχος θερμοκρασιών πριν την διακίνηση των προϊόντων 
 
Παρακολούθηση on-line των θερμοκρασιών μεταφοράς των προϊόντων μας 
 

26/9/2012  Page 10 



Quality Department 26/9/2012  Page 11 



Quality Department 26/9/2012  Page 12 



Quality Department 26/9/2012  Page 13 



Quality Department 26/9/2012  Page 14 



Quality Department 26/9/2012  Page 15 



Quality Department 26/9/2012  Page 16 



Quality Department 26/9/2012  Page 17 



Quality Department 

Τα αλιεύματα αρχίζουν να υποβαθμίζονται και να προχωρούν σε αλλοιώσεις μετά 

την νέκρωσή τους. Κυτταρική αυτόλυση αρχικά  και η βακτηριακή 

δραστηριότητα επιφέρει  αλλοίωση στη σάρκα, σταδιακή απώλεια υγρών που 

περιέχουν πρωτεΐνες και λίπος, και προοδευτική δημιουργία ανεπιθύμητων οσμών 

και γεύσεων. 

Πλην άλλων παραγόντων σημαντικό ρόλο στην ταχύτητα της υποβάθμισής τους 

διαδραματίζει η στιγμή έναρξης και στην συνέχεια η ολοκλήρωση της νεκρικής 

ακαμψίας. Ο τρόπος κατάψυξης ( quick frozen – ελάχιστη θερμική παύση -5ο C) 

και απόψυξης (slow thawing – μέγιστη θερμική παύση -5ο C) των κατεψυγμένων 

αλιευμάτων επηρεάζει σημαντικά την ποιότητα τους. 

Με την μείωση της θερμοκρασίας των νεκρών ψαριών, η αλλοίωση μπορεί να 

καθυστερήσει, και εάν η θερμοκρασία πέσει σε χαμηλά επίπεδα, η αλλοίωση μπορεί 

να είναι σχεδόν σταματήσει (-10ο C σταματά η βακτηριακή δραστηριότητα). 
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Συνθήκες αλιείας - διακίνησης κατεψυγμένου 
αλιεύματος (sea frozen) 

• Σύγχρονα αλιευτικά εργαλεία – υψηλές ταχύτητες σύλληψης 
αλιευμάτων & μεταφοράς στο πλοίο. 
 
 
 
 
 
 
 
 

– Περιορισμένη μυϊκή δραστηριότητα ως το θάνατο του οργανισμού 

– Περιορισμό του stress και της ασφυξίας ως τη θανάτωση ,και αποφυγή  
έναρξης ενζυματικής δραστηριότητας που οδηγεί σε υποβάθμιση 
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Συνθήκες αλιείας - διακίνησης κατεψυγμένου 
αλιεύματος (sea frozen) 
• Άμεση επεξεργασία μεγάλου % αλιευμάτων (π.χ. αποκεφαλισμός – 

απεντέρωση, φιλετοποίηση) και άμεση κατάψυξη (<4 ωρών). 

• Συνθήκες κατάψυξης:  θερμοκρασίες -34ο C και χαμηλότερες, 
σχετική υγρασία >90%., υψηλές ταχύτητες αέρα στατικού tunnel. 
 
 
 
 

 
– Απομάκρυνση μικροβιακών φορτίων κεφαλιού & εντερικών οργάνων 
– Καθυστερημένη εκδήλωση της νεκρικής ακαμψίας και μεγαλύτερη διάρκεια 

ολοκλήρωσης της 
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Σημαντικές παράμετροι για διατήρηση της 
φρεσκότητας 
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Κατάψυξη Αλιευμάτων 

Η καλύτερη φυσική μέθοδος συντήρησης 
                                Επίπαγος     Κατάψυξη  -18° C 
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Επίπαγος: προστασία, μόνωση,  απόκρυψη ατέλειας 

23 
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Ο ρόλος της σήμανσης των συσκευασιών στην 
ασφάλεια των τροφίμων 
 Ασφαλής συντήρηση των κατεψυγμένων προϊόντων στο σπίτι 

 

 Ασφαλής απόψυξη των κατεψυγμένων προϊόντων  
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Φρεσκοκατεψυγμένο αλίευμα 

 Υψηλά σταθερή ποιότητα 

 Διαθεσιμότητα 

 Λειτουργική εφοδιαστική αλυσίδα 

 Ευέλικτη χρήση από καταναλωτή 

Οργανωμένη επώνυμη παραγωγή - HACCP  

Μικρότερο κόστος (~25%) 

 

Κακή διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας επιβαρύνει 

ποιοτικά το αλίευμα (διακυμάνσεις θερμοκρασίας) 

Δύσπιστη καταναλωτική συμπεριφορά  
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Μεταβατικά στάδια υποβάθμισης προϊόντων σε 
Θερμοκρασιακές αλλαγές 
 Σοκ απόψυξης ~ +8°C (θερμοκρασία αέρα) 

 
 θέρμανση αέρα εντός της σακούλας 

(επαγωγικά) 
 

 εξάχνωση επίπαγου – αύξηση σχ. 
Υγρασίας εντός 
 

  Κατάψυξη -14°C 
 

 επανακρυσταλλοποίηση (τρίμμα πάγου – 
χιόνι) 
 

 Σταδιακή «απογύμνωση» αλιεύματος 
 

 Αρχόμενες αλλοιώσεις 
 

Υποβάθμιση προϊόντος 
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Υποβάθμιση αλιευμάτων από διακύμανση 
θερμοκρασίας 
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Υποβάθμιση αλιευμάτων από διακύμανση 
θερμοκρασίας 
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Υποβάθμιση αλιευμάτων από διακύμανση 
θερμοκρασίας 
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Το μέλλον της αλιείας και των αλιευτικών προϊόντων 

• Συνολικό ετήσιο αλιευτικό προϊόν 142 εκατομμύρια τόνους  (2008, FAO), εκ 
των οποίων τα 110 εκατομμύρια τόνοι ήταν για την ανθρώπινη 
κατανάλωση. 

• Άγρια αλιεύματα συνολικά 92 εκατομμύρια τόνους με συμμετοχή 10% μόνο 
από γλυκά νερά. Συνολική αξία αλιευμάτων 91 δις δολάρια (2008). 
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Ευχαριστώ για την προσοχή 
σας 
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