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ΞΔΟΗΙΖΤΖ 
 

Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο κεηαπηπρηαθήο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο είλαη 

ν ινγηζκφο θφζηνπο πξντφλησλ αιιαληνπνηίαο κε βάζε ζπζηήκαηα 

παξαδνζηαθήο θαη ζχγρξνλεο θνζηνιφγεζεο. Ρα νηθνλνκηθά ζηνηρεία γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ηεο εξγαζίαο απηήο αληαπνθξίλνληαη πιήξσο ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα θαη αληιήζεθαλ απφ ηελ εηαηξία Αιιαληηθά DIANIK A.E. 

πνπ εδξεχεη ζηελ πφιε ηνπ Ξεηξαηά. 

Ρα πξντφληα αιιαληνπνηίαο πνπ θνζηνινγνχληαη ζηελ παξνχζα 

εξγαζία είλαη ηα πξντφληα ζεξκηθήο επεμεξγαζίαο απφ ζχγθνπην θξέαο 

(κνξηαδέια, ινπθάληθα Φξαλθθνχξηεο), ηα πξντφληα ζεξκηθήο επεμεξγαζίαο 

απφ απηνηειή ηεκάρηα θξέαηνο (ζηήζνο γαινπνχιαο, δακπφλ κπνχηη), ηα 

πξντφληα σξίκαλζεο απφ ζχγθνπην θξέαο (π.ρ. ζαιάκη αέξνο ηχπνπ 

Ιεπθάδνο) θαη ηα ρσξηάηηθα ινπθάληθα ηχπνπ Ρξηθάισλ. 

Ρν ζχζηεκα θνζηνιφγεζεο πνπ επηιέρζεθε γηα ηνλ ινγηζκφ ηνπ 

θφζηνπο χζηεξα θαη απφ ηελ αλάιπζε ησλ ζπζηεκάησλ θνζηνιφγεζεο (θεθ. 

3) είλαη ε θαηά θάζε θνζηνιφγεζε (Process Costing). Ρν ζχζηεκα απηφ 

εθαξκφζηεθε ζηα δηαγξάκκαηα ξνήο (θαζενιφγηα) πνπ αληιήζεθαλ κέζα 

απφ ηελ εηαηξία Αιιαληηθά DIANIK A.E., κε απνηέιεζκα ην θάζε δηάγξακκα 

ξνήο λα δηαζπαζηεί ζε ηέζζεξηο θάζεηο θαη ην θφζηνο λα παξνπζηάδεηαη ηφζν 

θαηά θάζε φζν θαη ζπλνιηθά (σο άζξνηζκα ησλ ηεζζάξσλ θάζεσλ) θαη 

θπζηθά σο θφζηνο παξαγσγήο πξντφληνο αλά θηιφ.  

 

Δπηζηεκνληθφ πεδίν: Ινγηζκφο θφζηνπο πξντφλησλ καδηθήο παξαγσγήο 

Ιέμεηο θιεηδηά: αιιαληνπνηία, ινγηζκφο θφζηνπο αιιαληηθψλ, θνζηνιφγεζε 

αιιαληηθψλ, πξντφληα αιιαληνπνηίαο, δηαγξάκκαηα ξνήο πξντφλησλ 

αιιαληνπνηίαο, θαηά θάζε θνζηνιφγεζε, ζπζηήκαηα θνζηνιφγεζεο, θφζηνο  
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ABSTRACT 
 

COST ACCOUNTING OF MEAT FACTORY PRODUCTS USING 

TRADITIONAL AND CONTEMPORARY COSTING SYSTEMS 

 

Object of the present postgraduate inquiring work is the cost 

accounting of meat factory products. The financial elements are based on 

reality and they are derived by the company Meat Products DIANIK S.A., 

which is placed in Piraeus, Greece. 

The meat products that are costing in this study are: products of 

thermal elaboration from meat contraction (mortadelle, Frankfurter sausage), 

products of thermal elaboration from integral meat parts ( turkey chest, ham 

leg), ripening products from meat contraction (Lefkas salami) and Trikala 

country sausages. 

The costing system that is chosen is Process costing because after the 

analysis in chapter three it fitted better than the others to fulfill the purpose of 

this study. This system implemented in the flowcharts which derived from 

company Meat Products DIANIK S.A. and break every flowchart in four 

processes. The cost is estimated for every process, and the sum from the four 

processes gives the total cost for each meat product. Finally is estimated the 

cost per kilo for every product. 

 

Scientific field: Cost accounting for mass production products 

Keywords: meat industry, cost estimation for meat products, cost 

accounting, meat products, meat products flowchart, process costing, cost 
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ΔΣΑΟΗΠΡΗΔΠ 
 

Θεσξψ ππνρξέσζή κνπ λα επραξηζηήζσ φζνπο κε θάζε ηξφπν 

ζπλέβαιαλ ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. 

Θα ήζεια πξψηα λα επραξηζηήζσ ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή κνπ θ. 

Σξήζην Θαδαληδή γηα ηελ εκπηζηνζχλε πνπ έδεημε ζην πξφζσπφ κνπ, θαζψο 

θαη γηα ηελ θαζνδήγεζε θαη ηελ ππνκνλή πνπ κε βνήζεζαλ λα μεπεξάζσ φια 

ηα πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάζηεθαλ θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα πξαγκαηνπνίεζεο 

ηεο εξγαζίαο απηήο. 

Θα ήζεια επίζεο λα επραξηζηήζσ ηνλ θαζεγεηή θ. Διεπζέξην Γξνζηλφ, 

γηα ηηο πνιχηηκεο ζπκβνπιέο θαη ηελ θαζνδήγεζή ηνπ ζε ζέκαηα πνπ 

αθνξνχζαλ ηελ Ρερλνινγία ησλ Αιιαληηθψλ, θαζψο βέβαηα θαη γηα ηελ 

εκπηζηνζχλε πνπ κνπ έδεημε δίλνληαο κνπ ηε δπλαηφηεηα λα έξζσ ζε επαθή 

κε ηελ εηαηξία Αιιαληηθά DIANIK Α.Δ.  

Θα πξέπεη επίζεο λα επραξηζηήζσ ηελ εηαηξία Αιιαληηθά DIANIK 

A.E. γηα ηελ δπλαηφηεηα πνπ κνπ έδσζε λα έρσ πξφζβαζε ζε νηθνλνκηθά 

ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηελ παξαγσγή αιιαληηθψλ θαη ηδηαίηεξα ηνλ θ. 

Γεκήηξε Θξεηηθφ, θαζψο ην ελδηαθέξνλ ηνπ θαη ε πξνζπκία ηνπ ήηαλ 

θαηαιπηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ επηηπρή θαη έγθαηξε νινθιήξσζε ηεο 

κεηαπηπρηαθήο απηήο κειέηεο. 

Αθφκε νθείισ λα επραξηζηήζσ ηνπο γνλείο κνπ θαζψο ηφζν ε εζηθή 

φζν θαη ε νηθνλνκηθή ηνπο ζπκπαξάζηαζε κνπ έδσζαλ ηε δπλαηφηεηα 

απφθηεζεο απηνχ ηνπ κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ. 

Ρέινο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνπο θίινπο θαη ηηο θίιεο θαη 

ηδηαίηεξα ηνπο λένπο πνπ απέθηεζα κέζα απφ απηφ ην κεηαπηπρηαθφ 

πξφγξακκα ζπνπδψλ γηα ηελ ππνζηήξημε θαη ηελ βνήζεηα ηφζν θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ, φζν θαη θαηά ηε δηάξθεηα εθπφλεζεο 

ηεο κεηαπηπρηαθήο κειέηεο.  
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ΘΔΦΑΙΑΗΝ 1ν 

 ΔΗΠΑΓΥΓΖ 

1.1 ΓΔΛΗΘΑ 

Ρα ηειεπηαία ρξφληα, ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο χθεζεο πνπ παξνπζηάδεηαη 

ζε φιν ηνλ θφζκν θαη θπζηθά θαη ζηελ ρψξα καο, ε ηηκή ελφο πξντφληνο 

επεξεάδεη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν ηελ απφθαζε ηνπ θαηαλαισηή γηα ην εάλ 

ζα πξνρσξήζεη ζηελ απφθηεζε ηνπ ή φρη. Ζ ηειηθή ηηκή ελφο πξντφληνο θαη 

θαηά ζπλέπεηα ε “πνξεία” ηνπ ζε κηα πνιχ αληαγσληζηηθή αγνξά, πνπ πεξηέρεη 

κηα πιεζψξα επηινγψλ, εμαξηάηαη άκεζα απφ ηελ ζσζηή θνζηνιφγεζή ηνπ.  

Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί κηα ελδερφκελε ππεξθνζηνιφγεζε θαη θαηά 

ζπλέπεηα κηα απμεκέλε ηειηθή ηηκή είλαη ηθαλή λα απνηξέςεη πνιινχο απφ 

ηνπο ελ δπλάκεη θαηαλαισηέο λα πξνρσξήζνπλ ζηελ απφθηεζε ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ πξντφληνο. Αθφκε ε ππνθνζηνιφγεζε κπνξεί λα απμήζεη ηηο 

πσιήζεηο αιιά φρη θαη ηα θέξδε ηεο εηαηξίαο. 

Δπίζεο ε αλάπηπμε ηεο αγνξάο ησλ αιιαληηθψλ ζηελ Διιάδα ηελ 

ηειεπηαία δεθαεηία έρεη επεξεαζηεί ζεκαληηθά απφ ηα δηαηξνθηθά ζθάλδαια 

θαη ηελ ηάζε ησλ θαηαλαισηψλ γηα πην πγηεηλή δηαηξνθή. Νη θαηαλαισηέο 

έρνπλ γίλεη πην απαηηεηηθνί θαη επηδεηνχλ πηζηνπνηεκέλα πξντφληα κε πςειή 

δηαηξνθηθή αμία θαη θαιέο ηηκέο. 

Πηελ παξνχζα κεηαπηπρηαθή εξγαζία γίλεηαη πξνζπάζεηα 

θνζηνιφγεζεο ηξνθίκσλ θαη ζπγθεθξηκέλα κεξηθψλ εθ ησλ δεκνθηιέζηεξσλ  

ηεο Διιεληθήο αγνξάο πξντφλησλ αιιαληνπνηίαο φπσο είλαη ηα ινπθάληθα 

Φξαλθθνχξηεο, ην ζαιάκη αέξνο, ηα ρσξηάηηθα ινπθάληθα, ην δακπφλ θ.α.  

Ζ επηινγή ηεο θνζηνιφγεζεο ηξνθίκσλ θαη ζπγθεθξηκέλα ησλ 

πξντφλησλ ηεο αιιαληνπνηίαο, έγηλε ιφγσ ηεο αχμεζεο ηεο παξαγσγήο 

αιιαληηθψλ θαη ζηαζεξνπνίεζε ηνπο ηα ηειεπηαία ρξφληα (πίλαθαο 1.1), 

θαζψο θαη ηεο πξνυπάξρνπζαο γλψζεο ζηελ ηερλνινγία ηξνθίκσλ ιφγσ ησλ 

πξνπηπρηαθψλ ζπνπδψλ. 
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Ξίλαθαο 1.1 Δγρώξηα Ξαξαγσγή Αιιαληηθώλ (1994- 2007) 

    

 

1.2 ΠΘΝΞΝΠ ΡΖΠ ΔΟΔΛΖΡΗΘΖΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ 

Ν βαζηθφο ζθνπφο ηεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο είλαη ε δηεξεχλεζε ηεο 

εθαξκνγήο ησλ ζπζηεκάησλ ηεο παξαδνζηαθήο θαη ηεο ζχγρξνλεο 

θνζηνιφγεζεο γηα ην ινγηζκφ ηνπ θφζηνπο πξντφλησλ αιιαληνπνηίαο. Αθφκε ε 

εξγαζία απηή έρεη σο θηινδνμία λα είλαη φζν ην δπλαηφλ ξεαιηζηηθφηεξε θαη 

θνληά ζηελ πξαγκαηηθφηεηα γίλεηαη. Γηα ην ιφγν απηφ ζεσξήζεθε απφ ηελ 

αξρή σο αλαγθαηφηεηα ε άληιεζε επίθαηξσλ ζηνηρείσλ απφ κηα εηαηξία πνπ 

δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ θιάδν ηεο αιιαληνπνηίαο. 

 

1.3 ΓΝΚΖ ΡΖΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ 

Πην θεθάιαην πνπ αθνινπζεί αλαιχεηαη θαη επεμεγείηαη ε έλλνηα ηνπ 

θφζηνπο, θαζψο επίζεο παξνπζηάδεηαη θαη ε θαηάηαμε ηνπ θφζηνπο ζε 

θαηεγνξίεο κε ηε ρξεζηκνπνίεζε δηαθφξσλ θξηηεξίσλ, δειαδή κε βάζε 

ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ηα νπνία ιακβάλνληαη ππφςε γηα ηελ θαηάηαμε 

ελφο θνζηνινγηθνχ ζηνηρείνπ ζε κηα θαηεγνξία. 

Έηνο Ξαξαγσγή Κεηαβνιή 

1994 62500 - 

1995 64000 2.4% 

1996 64900 1.4% 

1997 66000 1.7% 

1998 67000 1.5% 

1999 70500 5.2% 

2000 77000 9.2% 

2001 77500 0.6% 

2002 81000 4.5% 

2003 86500 6.8% 

2004 96000 11% 

2005 97000 1% 

2006 95000 -2.1% 

2007 95600 0.6% 

Ξνζφηεηα: ηφλνη                                              Ξεγή: Δθηηκήζεηο αγνξάο, ICAP  
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Πην ηξίην θεθάιαην γίλεηαη αλαθνξά ζηηο θνζηνινγηθέο ζεσξήζεηο         

(παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά ε πιήξεο θνζηνιφγεζε), αθφκε γίλεηαη αλαθνξά 

ζηνπο αιγνξίζκνπο πξνζδηνξηζκνχ ησλ δεδνκέλσλ ηεο θαηάζηαζεο 

απνηειεζκάησλ ρξήζεο θαη ηέινο παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ηα παξαδνζηαθά 

ζπζηήκαηα ινγηζκνχ θφζηνπο (θνζηνιφγεζε εμαηνκηθεπκέλεο παξαγσγήο & 

θαηά θάζε θνζηνιφγεζε), φπσο θαη ην πην ζχγρξνλν ζχζηεκα θνζηνιφγεζεο 

(θνζηνιφγεζε αλά δξαζηεξηφηεηα). 

Πην ηέηαξην θεθάιαην γίλεηαη κηα ζπλνπηηθή παξνπζίαζε ηνπ θιάδνπ 

ηεο αιιαληνπνηίαο ζηελ Διιάδα φπσο απηφο απνηππσλφηαλ ζχκθσλα κε ηελ 

ηειεπηαία έξεπλα ηεο ICAP ην 2008. 

Πην πέκπην θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ε ηερλνινγία παξαγσγήο ησλ 

πξντφλησλ αιιαληνπνηίαο (πνπ πξφθεηηαη λα γίλεη ε θνζηνιφγεζή ηνπο), φπσο 

απηή απνηππψλεηαη κέζα απφ ηε ζχγρξνλε βηβιηνγξαθία. 

Πην έθην θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ε ηερλνινγία παξαγσγήο πξντφλησλ 

αιιαληνπνηίαο, φπσο απηή εθαξκφδεηαη ζηελ εηαηξία Αιιαληηθά DIANIK A.E., 

θαζψο θαη ν ινγηζκφο ηνπ θφζηνπο κε ην ζχζηεκα ηεο θαηά θάζεο 

θνζηνιφγεζεο κε θάπνηα ζηνηρεία απφ ην ζχζηεκα ηεο θνζηνιφγεζεο αλά 

δξαζηεξηφηεηα.  
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ΘΔΦΑΙΑΗΝ 2ν                                                                                                                   
Ζ ΔΛΛΝΗΑΠ ΡΝ ΘΝΠΡΝΠ  

 
2.1  ΓΔΛΗΘΑ 
 

Νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, εθζέζεηο θαη αλαθνξέο πεξηιακβάλνπλ 

κηα πνιχ κεγάιε πνηθηιία θνζηνινγηθψλ φξσλ θαη ελλνηψλ πνπ απνηεινχλ 

πεγή ρξήζηκσλ πιεξνθνξηψλ. Ζ θαηαλφεζε απηψλ ησλ φξσλ θαη ησλ ελλνηψλ 

δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο κάλαηδεξ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ θαηά ηνλ θαιχηεξν 

δπλαηφ ηξφπν ηηο παξερφκελεο πιεξνθνξίεο θαη λα απνθχγνπλ ηελ 

ιαλζαζκέλε ρξεζηκνπνίεζε ηνπο. Ζ θαηαλφεζε ησλ ζεκειησδψλ 

θνζηνινγηθψλ φξσλ θαη ελλνηψλ απνηειεί επίζεο ηζρπξή βάζε γηα ηελ 

θαηαλφεζε ησλ επφκελσλ θεθαιαίσλ απηήο ηεο κειέηεο. 

 

2.2  ΝΟΗΠΚΝΠ ΡΝ ΘΝΠΡΝΠ 

Πχκθσλα κε ην ΔΓΙΠ, θφζηνο είλαη ε δηάζεζε ή ε επέλδπζε 

αγνξαζηηθήο δχλακεο γηα ηελ απφθηεζε πιηθψλ ή άπισλ αγαζψλ θαη 

ππεξεζηψλ κε ζθνπφ ηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπο γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε εζφδσλ απφ πσιήζεηο ή ηελ θάιπςε θνηλσληθψλ 

αλαγθψλ. 

Πηελ ζχγρξνλε ειιεληθή βηβιηνγξαθία ηεο ινγηζηηθήο θφζηνπο, ην 

θφζηνο νξίδεηαη σο «ε αμία ησλ νηθνλνκηθψλ κέζσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα 

λα απνθηεζνχλ αγαζά ή ππεξεζίεο, ηα νπνία έρνπλ άκεζν ή κειινληηθφ 

φθεινο γηα ηελ επηρείξεζε». Ν Θ. Βαξβάθεο νξίδεη ην θφζηνο σο «έλα 

αξηζκεηηθφ κέγεζνο πνπ αληηπξνζσπεχεη ηα πνζά πνπ επελδχζεθαλ γηα ηελ 

απφθηεζε πιηθψλ ή άπισλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ κε ζθνπφ ηε 

ρξεζηκνπνίεζε ηνπο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε εζφδσλ απφ πσιήζεηο ή γηα ηελ 

θάιπςε θνηλσληθψλ αλαγθψλ». 

Πηελ ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θφζηνπο: 

α) Ρν θφζηνο ζπληζηά επέλδπζε ρξεκαηηθνχ πνζνχ εθθξαζκέλνπ ζε 

κεηξεηά, αγαζά, ππεξεζίεο θ.ιπ. 

β) Ζ επέλδπζε ή δηάζεζε αγνξαζηηθήο δχλακεο ή ε ρξεζηκνπνίεζε 

νηθνλνκηθψλ κέζσλ γίλεηαη γηα ηελ απφθηεζε πιηθψλ ή άπισλ αγαζψλ 

ή γηα ηελ απφθηεζε ππεξεζηψλ. 
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γ) Ν ζθνπφο ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ θφζηνπο είλαη ε πξαγκαηνπνίεζε 

εζφδσλ κέζσ ηεο εθπλνήο ή ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ή  ε θάιπςε 

θνηλσληθψλ αλαγθψλ. Πηελ πξψηε πεξίπησζε ππάγνληαη νη 

νηθνλνκηθέο κνλάδεο πνπ έρνπλ σο αληηθεηκεληθφ ζθνπφ ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε θέξδνπο (πιενλάζκαηνο εζφδσλ-εμφδσλ) κέζσ ησλ 

πσιήζεσλ αγαζψλ ή ππεξεζηψλ. Πηελ δεχηεξε πεξίπησζε αλήθνπλ νη 

νηθνλνκηθέο κνλάδεο πνπ απνβιέπνπλ πξσηίζησο ζηελ θάιπςε 

θνηλσληθψλ αλαγθψλ φπσο είλαη έλα δεκφζην Ξαλεπηζηήκην, έλαο 

Γήκνο ή έλα Γεκφζην Λνζνθνκείν. Ρν θφζηνο ιεηηνπξγίαο ησλ 

ηειεπηαίσλ νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ, εμαληηθξχδεηαη νιηθά ή κεξηθά κε ηηο 

παξερφκελεο εληζρχζεηο απφ ην θξάηνο γηα ηηο πξνζθεξφκελεο ζην 

θνηλφ ππεξεζίεο είηε δσξεάλ είηε κε ηηκέο θάησ ηνπ θφζηνπο. 

δ) Ρν θφζηνο πνπ πξαγκαηνπνηεί κηα νηθνλνκηθή κνλάδα 

ελζσκαηψλεηαη ζε πιηθά αγαζά, ππεξεζίεο θαη άπια αγαζά, ηα νπνία 

απνηεινχλ ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο. Ρέηνηα 

ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ είλαη γηα παξάδεηγκα ηα γήπεδα, θηίξηα, 

κεραλήκαηα, κεηαθνξηθά κέζα, αζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο θαζψο θαη 

νη δαπάλεο πνιπεηνχο απφζβεζεο θαη νη ζπκκεηνρέο ζε επηρεηξήζεηο. 

Έλα άιιν κέξνο ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο κηαο νηθνλνκηθήο κνλάδαο 

απνηεινχλ ηα απνζέκαηα εκπνξεπκάησλ, εηνίκσλ πξντφλησλ, 

εκηηειψλ πξντφλησλ, πξψησλ πιψλ θαη αληαιιαθηηθψλ παγίσλ θαζψο 

θαη ηα ρξεφγξαθα ηνπ εκπνξηθνχ ραξηνθπιαθίνπ ηεο νηθνλνκηθήο 

κνλάδαο. Ρα κεηξεηά, νη θαηαζέζεηο φςεσο, ηα γξακκάηηα εηζπξαθηέα, 

νη επηηαγέο εηζπξαθηέεο θ.ιπ. ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ δελ απνηεινχλ 

θφζηνο. 

Πην ζεκείν απηφ είλαη ζεκαληηθφ λα ηνληζζεί φηη έλα ηκήκα ηνπ 

ζπλνιηθνχ θφζηνπο κηαο νηθνλνκηθήο κνλάδαο δελ ελζσκαηψλεηαη ζε 

πιηθά αγαζά ή άιιν ζηνηρείν ηνπ ελεξγεηηθνχ αιιά ρξεζηκνπνηείηαη 

άκεζα γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε εζφδσλ. Πηελ πεξίπησζε απηή ην 

πξαγκαηνπνηνχκελν θφζηνο εθπλέεη κε ηε γέλλεζε ηνπ κεηαηξεπφκελν 

άκεζα ζε έμνδν, ρσξίο λα πξνζαπμάλεη ην ελεξγεηηθφ κηαο νηθνλνκηθήο 

κνλάδαο. 

ε) Ρν θφζηνο θαηά θαλφλα αιιάδεη κνξθή εληφο ηεο νηθνλνκηθήο 

κνλάδαο. Ξνιιέο απφ ηηο κνξθέο κε ηηο νπνίεο εκθαλίδεηαη ην θφζηνο 
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ζην ελεξγεηηθφ κηαο νηθνλνκηθήο κνλάδαο, πξνθχπηνπλ απφ ηηο 

κεηαηξνπέο ηνπ θφζηνπο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα εληφο ηεο νηθνλνκηθήο 

κνλάδαο. Ρν θφζηνο ησλ πξψησλ πιψλ κηαο βηνκεραληθήο κνλάδαο γηα 

παξάδεηγκα, καδί κε ηηο ακνηβέο ηνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ θαη 

ηηο ινηπέο δαπάλεο παξαγσγήο νδεγνχλ ζηελ παξαγσγή εηνίκσλ θαη 

εκηηειψλ πξντφλησλ ηα νπνία δελ απνηεινχλ λέα επέλδπζε 

αγνξαζηηθήο δχλακεο αιιά κεηαηξνπή ηνπ θφζηνπο κηαο κνξθήο 

(πξψησλ πιψλ, άκεζεο εξγαζίαο θ.ιπ.) ζε θφζηνο κηαο άιιεο κνξθήο 

(εηνίκσλ πξντφλησλ, εκηθαηεξγαζκέλσλ πξντφλησλ, θ.ιπ.). Ζ 

κεηαηξνπή κηαο κνξθήο θφζηνπο ζε άιιε κνξθή θφζηνπο ή ζε έμνδν 

γίλεηαη ηκεκαηηθά κέζσ ησλ απνζβέζεσλ φηαλ ν παξαγσγηθφο 

εμνπιηζκφο ή ην δηθαίσκα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα πεξηζζφηεξεο απφ κία 

ρξήζεηο. 

ζη) Ρν θφζηνο εμαθαλίδεηαη φηαλ ην πιηθφ ή άπιν αγαζφ θαη ε ππεξεζία 

ζηα νπνία ην θφζηνο είλαη ελζσκαησκέλν πσιεζνχλ, θιαπνχλ, 

θαηαζηξαθνχλ ή δηαηεζνχλ ζε ηξίηνπο. Πηελ πεξίπησζε ηεο πψιεζεο 

ηνπ αγαζνχ ή ηεο ππεξεζίαο, ηε ζέζε ηνπ απεηθνληδφκελνπ θφζηνπο 

ηνπο ζην ελεξγεηηθφ θαηαιακβάλνπλ ηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ πνπ 

απνθηήζεθαλ απφ ηελ πψιεζε (κεηξεηά, απαηηήζεηο θ.ιπ.).  

Πηελ πεξίπησζε θαηαζηξνθήο ελφο ζηνηρείνπ ηνπ παγίνπ ελεξγεηηθνχ 

ή ησλ απνζεκάησλ ε ινγηζηηθή κεηαρείξηζε ηεο εμαθάληζεο ηνπ 

θφζηνπο ηνπο ιεηηνπξγεί κε ηελ πην πάλσ ινγηθή ηεο πψιεζεο 

εμαξηψκελε φκσο απφ ηελ χπαξμε ή κε αζθαιηζηηθήο θάιπςεο γηα ηα 

θαηαζηξαθέληα ζηνηρεία, θαζψο θαη απφ ηε θχζε ηνπ θαηαζηξαθέληνο 

ζηνηρείνπ σο παγίνπ ή απνζέκαηνο. Πεκεηψλεηαη φηη ην ΔΓΙΠ ζεζπίδεη 

δηαθνξεηηθή κεηαρείξηζε γηα ηα θαηαζηξαθέληα απνζέκαηα απφ 

εθείλε γηα ηα θαηαζηξαθέληα πάγηα. 

δ) Ρν θφζηνο πεξηιακβάλεη θαλνληθέο (νκαιέο, ηαθηηθέο) δαπάλεο, κε 

ηελ ηειηθή δηακφξθσζε ηνπ λα επεξεάδεηαη απφ ηηο ηερληθέο, 

ιεηηνπξγηθέο θαη νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ. 

ε) Ρν θφζηνο αλαθέξεηαη ζε ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν, πξντφλ, 

ππεξεζία θ.ιπ. ή ην ζχλνιν ηνπο ζε νξηζκέλν ρξφλν, ζέζε θαη θάζε. 

Ρν θφζηνο φπσο πξναλαθέξζεθε αληηπξνζσπεχεη κηα κείσζε ηνπ 

ελεξγεηηθνχ ή αχμεζε ηνπ παζεηηθνχ πνπ πξαγκαηνπνηείηαη γηα λα 
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δηαζθαιηζηεί έλα νηθνλνκηθφ φθεινο. Θφζηνο είλαη γεληθά νη 

παξαγσγηθνί πφξνη πνπ έρνπλ ηελ πξννπηηθή λα δεκηνπξγήζνπλ έζνδα.  

Νπνηεδήπνηε θαη αλ πξαγκαηνπνηεζεί, ην θφζηνο αληηπξνζσπεχεη κηα 

ζπζία πνπ γίλεηαη γηα λα δηαζθαιηζηεί έλα νηθνλνκηθφ αγαζφ, είηε έλα 

πνπ έρεη ήδε παξαιεθζεί (ελνίθην πεξηφδνπ πνπ έιεμε) ή έλα πνπ δελ 

έρεη αθφκα παξαιεθζεί (ελνίθην κειινληηθψλ πεξηφδσλ). Κέρξη εθείλε 

ηε ρξνληθή ζηηγκή θαηά ηελ νπνία ην φθεινο ιακβάλεηαη, ε δαπάλε 

κεηαηίζεηαη ρξνληθά πξνο ηα εκπξφο σο αλαβαιιφκελν θφζηνο 

(πξνπιεξσζέληα αζθάιηζηξα, απνζέκαηα, εμνπιηζκφο, θ.ιπ.). Όηαλ ην 

φθεινο ιακβάλεηαη ή φηαλ γίλεηαη θαλεξφ φηη δελ έρεη πξνθχςεη 

θαλέλα φθεινο, ηφηε ιέκε φηη ην θφζηνο έρεη εθπλεχζεη. Έηζη ην θφζηνο 

ρξεψλεηαη είηε σο έμνδν γηα λα αληηζηνηρηζζεί κε ην έζνδν ηεο 

ινγηζηηθήο πεξηφδνπ αλ απηφ έρεη ζπκβάιιεη ζηε δεκηνπξγία ηνπ 

εζφδνπ (ρξεζηκνπνηεζέλ θφζηνο) είηε σο κηα δεκία αλ θαλέλα φθεινο 

δελ έρεη πξνθχςεη ζην παξειζφλ ή δελ ζα πξνθχςεη ζην κέιινλ 

(απσιεζζέλ θφζηνο).  

Ζ θίλεζε (ξνή) ησλ δαπαλψλ πξνο ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ 

Ηζνινγηζκνχ θαη ηεο Θαηάζηαζεο απνηειεζκάησλ ρξήζεο απεηθνλίδεηαη 

δηαγξακκαηηθά ζην ζρήκα 2.2.1 

 

 

Πρήκα 2.2.1: Ονή δαπαλώλ ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

Γαπάλε 

Θφζηνο 

Αλαβάιιεηαη ε 
εμνδνπνίεζε 
ηνπ 

Δθπλέεη 

Έμνδν  Εεκία 

Θαηάζηαζε 
Απνηειεζκάησλ ρξήζεο 

Ηζνινγηζκφο 
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2.3 ΘΑΡΖΓΝΟΗΔΠ ΘΝΠΡΝΠ 

Ζ θαηάηαμε ηνπ θφζηνπο ζε θαηεγνξίεο γίλεηαη κε ηε ρξεζηκνπνίεζε 

δηαθφξσλ θξηηεξίσλ δειαδή κε βάζε ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ηα νπνία 

ιακβάλνληαη ππφςε γηα ηελ θαηάηαμε ελφο θνζηνινγηθνχ ζηνηρείνπ ζε κηα 

θαηεγνξία. Πηελ παξνχζα ελφηεηα παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά θάπνηεο  

βαζηθέο θαηεγνξίεο θφζηνπο. 

α. Γηαθξίζεηο ηνπ θφζηνπο κε βάζε ην θξηηήξην ηνπ είδνπο 

Πηε δηεζλή βηβιηνγξαθία ηεο Ινγηζηηθήο Θφζηνπο, ην θφζηνο κε 

θξηηήξην ην είδνο θαηαηάζζεηαη ζε δηάθνξεο θαηεγνξίεο ρσξίο λα ππάξρεη 

νκνηνκνξθία ζηηο επηιεγκέλεο θαηεγνξίεο. 

Πχκθσλα κε ην Διιεληθφ Γεληθφ Ινγηζηηθφ Πρέδην ηα ζηνηρεία ηνπ 

θφζηνπο παξαθνινπζνχληαη θαη‟ είδνο (ζχκθσλα δειαδή κε ηελ 

αληηθεηκεληθή ηνπο θχζε) ζηηο Νκάδεο 2 (Απνζέκαηα) θαη 6 (Νξγαληθά έμνδα 

θαη‟ είδνο). Νη πξσηνβάζκηνη ινγαξηαζκνί ηεο 6εο Νκάδαο ηνπ Δ.Γ.Ι.Π. είλαη 

νη αθφινπζνη: 

- Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ 

- Ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ 

- Ξαξνρέο ηξίησλ 

- Φφξνη – Ρέιε 

- Γηάθνξα έμνδα 

- Ρφθνη θαη ζπλαθή έμνδα 

- Απνζβέζεηο παγίσλ ζηνηρείσλ ελζσκαησκέλεο ζην ιεηηνπξγηθφ θφζηνο 

- Ξξνβιέςεηο εθκεηάιιεπζεο 

- Νξγαληθά έμνδα θαη‟ είδνο ππνθαηαζηεκάησλ ή άιισλ θέληξσλ 

 

β. Γηαθξίζεηο ηνπ θφζηνπο κε βάζε ην θξηηήξην ηνπ πξννξηζκνχ 

Νη δηνηθήζεηο θαη ην ζηειερηαθφ δπλακηθφ ησλ επηρεηξήζεσλ επηζπκνχλ 

λα γλσξίδνπλ κε ηε κεγαιχηεξε δπλαηή αθξίβεηα ην θφζηνο ησλ παξαγφκελσλ 

απφ ηελ επηρείξεζε πξντφλησλ αιιά θαη ην θφζηνο δξαζηεξηνηήησλ, 

δηαδηθαζηψλ ή ηκεκάησλ πνπ ζπκβάιινπλ άκεζα ή έκκεζα ζηελ επίηεπμε ησλ 

ζηφρσλ ηεο επηρείξεζεο. Ζ γλψζε ηνπ θφζηνπο ησλ πξντφλησλ νδεγεί ζηε 

γλψζε ηεο θεξδνθνξίαο ησλ δηαθνξεηηθψλ πξντφλησλ ή ησλ δηαθνξεηηθψλ 

γξακκψλ παξαγσγήο. Ζ γλψζε ηνπ θφζηνπο ζπληήξεζεο ησλ κεραλεκάησλ 

απφ εζσηεξηθά ζπλεξγεία ηερληθήο ππνζηήξημεο κπνξεί λα αμηνπνηεζεί γηα ηε 
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ιήςε κηαο απφθαζεο αλάζεζεο ηνπ έξγνπ απηνχ ζε εμσηεξηθφ ζπλεξγάηε ν 

νπνίνο κε ρακειφηεξν θφζηνο κπνξεί λα αλαιάβεη ην έξγν ηεο ζπληήξεζεο κε 

βάζε κηα ζχκβαζε, ε νπνία κπνξεί λα πεξηιακβάλεη αλαιπηηθή πεξηγξαθή 

ηνπ έξγνπ θαη ιήςε ζνβαξψλ εγγπήζεσλ θαιήο εθηέιεζεο. 

Ρα αληηθείκελα (πξντφληα, ηκήκαηα, ππεξεζίεο θ.ιπ.) σο πξνο ηα νπνία 

γίλεηαη ε ζπγθέληξσζε ηνπ θφζηνπο νλνκάδνληαη θνξείο θφζηνπο. Νη θνξείο 

θφζηνπο απνηεινχλ θαηά βάζε ηνπο ηειηθνχο πξννξηζκνχο ηνπ θφζηνπο, ελψ ε 

ινγηζηηθή θφζηνπο πξνζδηνξίδεη ην θφζηνο πνιιψλ ελδηάκεζσλ θνξέσλ 

θφζηνπο φπσο είλαη ηα θέληξα θφζηνπο. 

Ρν θφζηνο κε βάζε ην θξηηήξην ηνπ πξννξηζκνχ θαηαηάζζεηαη ζε 

πνιιέο θαηεγνξίεο – θνξείο θφζηνπο. Νη ζπλεζέζηεξνη θνξείο θφζηνπο είλαη 

ηα παξαγφκελα πξντφληα, νη παξερφκελεο ππεξεζίεο, νη ιεηηνπξγίεο ηεο 

επηρείξεζεο, ηα θέληξα επζχλεο, ηα θέληξα θφζηνπο, ηα θέληξα εζφδνπ, ηα 

θέληξα ζπλεηζθνξάο, ηα θέληξα θέξδνπο, ηα θέληξα επέλδπζεο, κεγάιεο 

νκάδεο  πξντφλησλ, γεσγξαθηθέο πεξηνρέο θ.ιπ. 

Ν Ξίλαθαο 2.3.1 παξνπζηάδεη ελδεηθηηθνχο θνξείο θφζηνπο κηαο κεγάιεο 

βηνκεραληθήο κνλάδαο. 

 

Ξίλαθαο 2.3.1: Δλδεηθηηθνί θνξείο θόζηνπο κεγάιεο βηνκεραληθήο 
επηρείξεζεο 
Ξξντφληα: Θφζηνο κηαο κνλάδαο ηνπ πξντφληνο Σ 

Θφζηνο κηαο παξαγγειίαο πξντφλησλ ηδησηηθήο εηηθέηαο 

Θφζηνο κηαο παξηίδαο πξντφληνο 

Δζσηεξηθέο 

πεξεζίεο: 

Ππληήξεζε Κεραλψλ,  Ηδηνπαξαγσγή Δλέξγεηαο θίλεζεο 

Ρκήκαηα: Ξνηφηεηαο, γηεηλήο, Αζθάιεηαο, Αμηνιφγεζεο 

αληαγσληζκνχ 

Ξειάηεο: Δμππεξέηεζε πειαηψλ κεηά  ηελ πψιεζε 

Δπηζηξνθέο πσιήζεσλ 

Γξαζηεξηφηεηεο: Αλνηρηή ηειεθσληθή γξακκή ππνζηήξημεο πειαηψλ 

Ξνηνηηθφο έιεγρνο πξψησλ πιψλ 

Ξξνγξάκκαηα: Αλάπηπμεο ηεο λέαο ζεηξάο πξντφλησλ κε ζηνηρεία ΛΞ22 

Δγθαηάζηαζε λένπ ινγηζκηθνχ κεηξψνπ παγίσλ 

Αλαδηνξγάλσζε δηθηχνπ πσιήζεσλ 
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γ. Γηαθξίζεηο ηνπ θφζηνπο κε βάζε ηε ζρέζε ηνπ κε ηηο ιεηηνπξγίεο 

ηεο επηρείξεζεο 

Ζ ηαμηλφκεζε θαη ε ινγηζηηθή παξαθνινχζεζε ηνπ θφζηνπο γηα θάζε 

κηα ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο εμππεξεηεί ην ζρεδηαζκφ, ηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ θαη ηνλ έιεγρν ηεο επηρεηξεζηαθήο δξάζεο, ηε ιήςε 

απνθάζεσλ θαη ηε δηνίθεζε θφζηνπο. Δπεηδή κεξηθά απφ ηα ζηνηρεία θφζηνπο 

ησλ βηνκεραληθψλ επηρεηξήζεσλ ραξαθηεξίδνληαη σο θφζηε πεξηφδνπ ελψ 

άιια ζηνηρεία σο θφζηε πξντφληνο, είλαη απαξαίηεηε ε πξνζεθηηθή δηάθξηζε 

κεηαμχ ησλ δαπαλψλ πνπ αλήθνπλ ζηελ παξαγσγηθή ιεηηνπξγία (θφζηε 

πξντφληνο) θαη εθείλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο δηνίθεζεο θαη 

ηεο δηάζεζεο (θφζηε πεξηφδνπ). 

Ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ θφζηνπο ησλ πην θάησ πέληε βαζηθψλ 

ιεηηνπξγηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ είλαη ππνρξεσηηθφο ζχκθσλα κε ην 

Δ.Γ.Ι.Π. 

92.00 Έμνδα ιεηηνπξγίαο παξαγσγήο 

92.01 Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο 

92.02 Έμνδα ιεηηνπξγίαο εξεπλψλ θαη αλάπηπμεο 

92.03 Έμνδα ιεηηνπξγία δηαζέζεσο 

92.04 Έμνδα ρξεκαηννηθνλνκηθήο ιεηηνπξγίαο 

Νη πην πάλσ πέληε βαζηθέο ιεηηνπξγίεο αλαιχνληαη ζε ππνιεηηνπξγίεο 

αληίζηνηρεο ησλ ηκεκάησλ  ή ππεξεζηψλ ηεο επηρείξεζεο. 

 

δ. Γηαθξίζεηο ηνπ θφζηνπο κε βάζε ηηο ζπληζηψζεο ηνπ θφζηνπο 

παξαγσγήο 

Νη νκαδνπνηεκέλεο απφ απφςεσο εηδψλ θφζηνπο ζπληζηψζεο ηνπ 

θφζηνπο παξαγσγήο κηαο κνλάδαο πξντφληνο είλαη: 

1) Θφζηνο πξψησλ πιψλ 

2) Θφζηνο άκεζεο εξγαζίαο 

3) Γεληθά βηνκεραληθά έμνδα 

 

Ρν θόζηνο ησλ πξώησλ πιώλ ή άκεζσλ πιηθώλ είλαη ην θφζηνο ηεο 

απφθηεζεο φισλ ησλ πιηθψλ ηα νπνία ηειηθά απνηεινχλ κέξνο ησλ θνξέσλ 

θφζηνπο (εκηθαηεξγαζκέλσλ θαη εηνίκσλ πξντφλησλ) θαη ελζσκαηψλνληαη 

ζην θφζηνο ησλ θνξέσλ θφζηνπο κε έλαλ νηθνλνκηθά απνδεθηφ ηξφπν. Νη 
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πξψηεο χιεο απνηεινχλ ζπζηαηηθφ κέξνο ηνπ άκεζνπ θφζηνπο επεηδή 

επηβαξχλνπλ άκεζα ην παξαγφκελν πξντφλ. Ξξψηεο χιεο απνηεινχλ ηα πιηθά 

πνπ αγνξάδνληαη ή έρνπλ ηδηνπαξαρζεί θαη ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ 

παξαγσγή ησλ πξντφλησλ ηεο επηρείξεζεο θαζψο θαη ηα εκηηειή πξντφληα 

πνπ κεηαθέξνληαη απφ κηα θαηεξγαζία ζε κηα άιιε ζχκθσλα κε ηελ 

παξαγσγηθή δηαδηθαζία. Ρα ηειεπηαία πξντφληα απνηεινχλ «πξψηε χιε» γηα 

ηε δηαδηθαζία ή ην ηκήκα ζην νπνίν εηζάγνληαη θαη «έηνηκα πξντφληα» (αλ θαη 

εκηηειή σο πξνο ην βαζκφ νινθιήξσζεο ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο) γηα ηε 

δηαδηθαζία ή ην ηκήκα απφ ην νπνίν εμάγνληαη. 

Θόζηνο άκεζεο εξγαζίαο είλαη ε ακνηβή ηεο εξγαζίαο φζσλ 

αζρνινχληαη άκεζα κε ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία θαη κπνξεί λα επηβαξχλεη 

ηνλ θνξέα θφζηνπο (εκηηειή θαη έηνηκα πξντφληα) κε έλαλ νηθνλνκηθά 

απνδεθηφ ηξφπν. Ρν θφζηνο άκεζεο εξγαζίαο απνηειεί ζπζηαηηθφ κέξνο ηνπ 

άκεζνπ θφζηνπο επεηδή επηβαξχλεη άκεζα ηα παξαγφκελα πξντφληα. 

Γεληθά βηνκεραληθά έμνδα ή Γεληθό βηνκεραληθό θόζηνο είλαη φιεο νη 

θνζηνινγήζηκεο δαπάλεο νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηνλ θνξέα θφζηνπο 

(εκηθαηεξγαζκέλα θαη έηνηκα πξντφληα) θαη δελ πξαγκαηνπνηνχληαη γηα ην 

ζπγθεθξηκέλν θνξέα αιιά γηα πεξηζζφηεξνπο απφ έλαλ θνξείο θφζηνπο. Ρα 

γεληθά βηνκεραληθά έμνδα είλαη έκκεζν θφζηνο ην νπνίν πξαγκαηνπνηείηαη 

ζηα πιαίζηα ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο θαη βαξχλεη φια ηα παξαγφκελα 

πξντφληα. 

 

ε.  Γηαθξίζεηο ηνπ θφζηνπο κε βάζε ηνλ ηξφπν ελζσκάησζεο ηνπ 

ζηνλ εθάζηνηε θνξέα θφζηνπο 

Ρν θφζηνο κε θξηηήξην ηνλ ηξφπν ελζσκάησζεο ηνπ ζηηο ιεηηνπξγίεο ή 

ηνπο θνξείο θφζηνπο (πξντφληα, ππεξεζίεο, πειάηεο θ.ιπ.) δηαθξίλνληαη ζε: 

1) Άκεζν θφζηνο (direct cost) 

2) Έκκεζν θφζηνο (indirect cost) ή θνηλφ θφζηνο (common cost) 

Άκεζν θόζηνο ελόο θνξέα θόζηνπο είλαη ην θφζηνο ην νπνίν ζρεηίδεηαη 

κε ην ζπγθεθξηκέλν θνξέα θαη κπνξεί λα ελζσκαησζεί ζε απηφλ ηνλ θνξέα 

θφζηνπο θαη‟ επζείαλ θαη εηο νιφθιεξν κε έλα νηθνλνκηθά δφθηκν θαη αθξηβή 

ηξφπν. Ξαξαδείγκαηα άκεζνπ θφζηνπο είλαη ην θφζηνο ησλ πξψησλ πιψλ θαη 

ηεο άκεζεο εξγαζίαο κηαο βηνκεραληθήο επηρείξεζεο. 
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Έκκεζν θόζηνο ελόο θνξέα θόζηνπο είλαη ην νπνηνδήπνηε θφζηνο δελ 

είλαη άκεζν. Δίλαη δειαδή ην θφζηνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ην ζπγθεθξηκέλν 

θνξέα θφζηνπο ρσξίο φκσο λα είλαη νηθνλνκηθά εθηθηή ή επηβάξπλζε ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ θνξέα θφζηνπο. Ρν έκκεζν ή θνηλφ θφζηνο αθνξά δχν ή 

πεξηζζφηεξνπο θνξείο θφζηνπο θαη είλαη ηδηαίηεξα δχζθνιν λα πξνζδηνξηζηεί 

κε ηη κέξνο απφ ην θφζηνο απηφ αθνξά ηνπο επηκέξνπο θνξείο θφζηνπο. Γηα ην 

ιφγν απηφ ην θφζηνο απηφ αξρηθά ζπγθεληξψλεηαη σο γεληθφ θφζηνο θαη ζηε 

ζπλέρεηα επηκεξίδεηαη κε ηε ρξεζηκνπνίεζε θαηάιιεισλ βάζεσλ κεξηζκνχ 

έηζη ψζηε λα επηβαξχλεη ηνπο επηκέξνπο θνξείο θφζηνπο. 

Δλδεηθηηθά παξαδείγκαηα έκκεζνπ θφζηνπο απνηεινχλ ν κηζζφο ηνπ 

πξνζσπηθνχ θχιαμεο ηνπ εξγνζηαζίνπ, ην ελνίθην ηνπ θηηξίνπ ηνπ 

εξγνζηαζίνπ θαη νη απνδνρέο ησλ εξγνδεγψλ ηνπ ηκήκαηνο παξαγσγήο. 

Ν ραξαθηεξηζκφο ελφο ζηνηρείνπ θφζηνπο σο άκεζνπ ή έκκεζνπ 

εμαξηάηαη απφ ηελ επηινγή ηνπ θνξέα θφζηνπο. Ν κηζζφο ηνπ εξγνδεγνχ ελφο 

παξαγσγηθνχ ηκήκαηνο γηα παξάδεηγκα είλαη θφζηνο έκκεζν εάλ θνξέαο 

θφζηνπο είλαη ην παξαγφκελν πξντφλ θαη απφ ην ζπγθεθξηκέλν ηκήκα 

παξάγνληαη πεξηζζφηεξα απφ έλα δηαθνξεηηθά κεηαμχ ηνπο πξντφληα. Απφ ην 

πην πάλσ παξάδεηγκα πξνθχπηεη φηη έλα ζπγθεθξηκέλν ζηνηρείν θφζηνπο 

κπνξεί λα είλαη άκεζν θφζηνο σο πξνο έλα θνξέα θφζηνπο θαη έκκεζν θφζηνο 

πξνο έλα άιιν θνξέα θφζηνπο. 

Πχκθσλα κε έλα ρξήζηκν εκπεηξηθφ θαλφλα φζν κεγαιχηεξε είλαη ε 

νξηνζέηεζε ηνπ θνξέα θφζηνπο ηφζν κεγαιχηεξε είλαη ε αλαινγία ηνπ 

ζπλνιηθνχ θφζηνπο πνπ είλαη άκεζν θφζηνο θαη ηφζν κεγαιχηεξε είλαη ε 

εκπηζηνζχλε ζηελ αθξίβεηα ησλ θνζηνινγηθψλ δεδνκέλσλ. Ν ραξαθηεξηζκφο 

ελφο ζηνηρείνπ θφζηνπο σο άκεζνπ ή έκκεζνπ θφζηνπο επεξεάδεηαη απφ 

αξθεηνχο παξάγνληεο. Νη ζεκαληηθφηεξνη απφ ηνπο παξάγνληεο απηνχο είλαη: 

α) Ζ ζεκαληηθφηεηα ηνπ ππφ ηαμηλφκεζε ζηνηρείνπ θφζηνπο 

β) Ζ δηαζέζηκε ηερλνινγηθή ππνδνκή ζπγθέληξσζεο θαη επεμεξγαζίαο 

πιεξνθνξηψλ 

γ) Ν ζρεδηαζκφο ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θπθιψκαηνο ηεο επηρείξεζεο. 

 

 



 22 

ζη. Γηαθξίζεηο ηνπ θφζηνπο κε βάζε ηε ζπκπεξηθνξά ησλ ζηνηρείσλ 

ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο φηαλ κεηαβάιιεηαη ην επίπεδν 

δξαζηεξηφηεηαο 

Ρν θφζηνο αλάινγα κε ην ξπζκφ κεηαβνιήο ηνπ ζε ζρέζε κε ηε 

κεηαβνιή ηνπ επηπέδνπ δξαζηεξηφηεηαο ηεο επηρείξεζεο ή ηε κεηαβνιή ηνπ 

φγθνπ παξαγσγήο ηεο θαηαηάζζεηαη ζηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο: 

1) Πηαζεξφ θφζηνο 

2) Κεηαβιεηφ θφζηνο 

3) Κηθηφ θφζηνο ή εκηκεηαβιεηφ θφζηνο 

Πηαζεξό είλαη ην θφζηνο εθείλν ην νπνίν παξακέλεη ακεηάβιεηφ ζην 

ζχλνιν ηνπ ζε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν (εμάκελν, έηνο, θ.ιπ.) παξά ηε 

κεηαβνιή (αχμεζε ή κείσζε) ηνπ φγθνπ παξαγσγήο ή ηεο απαζρφιεζεο. 

Ρν ζηαζεξφ θφζηνο έρεη δχν βαζηθά γλσξίζκαηα. Ξξψην ην ζπλνιηθφ 

κέγεζνο ηνπ δελ επεξεάδεηαη απφ ηηο κεηαβιεηέο ηνπ φγθνπ παξαγσγήο ή ηεο 

απαζρφιεζεο. Γεχηεξν ην αλά κνλάδα πξντφληνο θφζηνο κεηαβάιιεηαη θαηά 

ηξφπν αληίζηξνθν απφ ηε κεηαβνιή ηνπ φγθνπ παξαγσγήο. 

Κεηαβιεηό θφζηνο είλαη ην θφζηνο εθείλν ην νπνίν ζην ζχλνιν ηνπ 

κεηαβάιιεηαη αλάινγα κε ηηο κεηαβνιέο ηνπ φγθνπ παξαγσγήο ή ηεο 

απαζρφιεζεο. Ρν κεηαβιεηφ θφζηνο αλά κνλάδα πξντφληνο παξακέλεη 

ζηαζεξφ εληφο ελφο ζρεηηθνχ εχξνπο παξαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Ρν 

θφζηνο ησλ άκεζσλ πιηθψλ γηα παξάδεηγκα πνπ αλαιψλνληαη ζηελ 

παξαγσγηθή δηαδηθαζία κεηαβάιιεηαη αλάινγα κε ηηο παξαγφκελεο κνλάδεο 

πξντφλησλ. 

Κηθηό ή εκηκεηαβιεηό θφζηνο είλαη ην απηφ ην νπνίν κεηαβάιιεηαη κελ 

φηαλ κεηαβιεζεί ν φγθνο παξαγσγήο ή απαζρφιεζεο αιιά κε δηαθνξεηηθφ 

ξπζκφ απφ ην ξπζκφ κεηαβνιήο ηνπ φγθνπ παξαγσγήο ή απαζρφιεζεο. Ρν 

εκηκεηαβιεηφ θφζηνο απνηειείηαη απφ έλα ζηαζεξφ θαη απφ έλα κεηαβιεηφ 

κέξνο. Ρν εκηκεηαβιεηφ θφζηνο αλάινγα κε ην ξπζκφ κεηαβνιήο ηνπ ζε ζρέζε 

κε ηε κεηαβνιή ηνπ φγθνπ παξαγσγήο ή απαζρφιεζεο δηαθξίλεηαη θφζηνο 

αχμσλ, θζίλνλ, παιηλδξνκηθφ ή θιηκαθσηφ. Γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ 

πξνγξακκαηηζκνχ θαη ειέγρνπ ηεο δξάζεο ησλ επηρεηξήζεσλ ην εκηκεηαβιεηφ 

θφζηνο πξέπεη λα δηαρσξίδεηαη ζην ζηαζεξφ θαη κεηαβιεηφ ηνπ κέξνο. 
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δ. Γηαθξίζεηο ηνπ θφζηνπο κε βάζε ηελ νκαδνπνίεζε ησλ 

ζπληζησζψλ ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο 

Νη ηξεηο ζπληζηψζεο ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο νκαδνπνηεκέλεο αλά 

δεχγνο δηακνξθψλνπλ ηηο αθφινπζεο δχν θαηεγνξίεο θφζηνπο: 

1) Ρν Αξρηθφ ή Ξξψην Θφζηνο 

2) Ρν θφζηνο θαηεξγαζίαο ή κεηαηξνπήο 

Ρν αξρηθό θόζηνο είλαη άζξνηζκα ηνπ θφζηνπο ηεο αλάισζεο ησλ 

πξψησλ πιψλ θαη ηνπ θφζηνπο ηεο άκεζεο εξγαζίαο. Αξρηθφ θφζηνο είλαη φια 

ηα ζηνηρεία ηνπ άκεζνπ θφζηνπο πξντφληνο. Όζν κεγαιχηεξν είλαη ην πνζνζηφ 

ηνπ αξρηθνχ θφζηνπο ζηελ θνζηνινγηθή δνκή κηαο επηρείξεζεο ηφζν 

κεγαιχηεξε είλαη ε αθξίβεηα ππνινγηζκνχ ηνπ θφζηνπο ησλ θνξέσλ. 

Ρν Άκεζν θφζηνο πξνθχπηεη απφ ηε ζρέζε: 

Άκεζν θφζηνο = Ξξψηεο χιεο + Άκεζε εξγαζία 

Ρν θόζηνο κεηαηξνπήο είλαη ην άζξνηζκα ηνπ θφζηνπο ηεο άκεζεο 

εξγαζίαο θαη ησλ γεληθψλ βηνκεραληθψλ εμφδσλ. Γηα ηελ παξαγσγή ησλ 

πξντφλησλ απαηηείηαη ε θαηεξγαζία ησλ πξψησλ πιψλ κε αλάισζε άκεζεο 

εξγαζίαο θαη γεληθψλ βηνκεραληθψλ εμφδσλ. Κεξηθέο βηνκεραληθέο  

επηρεηξήζεηο ρξεζηκνπνηνχλ ηελ νκαδνπνίεζε απηή ηνπ θφζηνπο θαηεξγαζίαο 

πξνθεηκέλνπ λα απινπνηήζνπλ ην ινγηζηηθφ ηνπο έξγν. 

Ρν θφζηνο κεηαηξνπήο πξνθχπηεη απφ ηε ζρέζε: 

Θφζηνο κεηαηξνπήο = Άκεζε εξγαζία + ΓΒΔ 

Ζ ζρεκαηηθή απεηθφληζε ηνπ Αξρηθνχ θφζηνπο θαη ηνπ Θφζηνπο 

Κεηαηξνπήο παξνπζηάδεηαη ζην Πρήκα 2.3.1   

 
Πρήκα 2.3.1: Πρεκαηηθή απεηθόληζε Αξρηθνύ Θόζηνπο θαη Θόζηνπο 
Κεηαηξνπήο 
 

Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ηα άκεζα εξγαηηθά πεξηιακβάλνληαη θαη 

ζηηο δχν πην πάλσ θαηεγνξίεο ηνπ άκεζνπ θφζηνπο θαη ηνπ θφζηνπο 

Άμεςα Τλικά 

Άμεςα Εργατικά 

Γενικά Βιομθχανικά 
Ζξοδα 

Αρχικό 
Κόςτοσ 

Κόςτοσ 
Μετατροπι

σ 
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κεηαηξνπήο. Ζ δηηηή απηή παξνπζία ηεο άκεζεο εξγαζίαο θαηά θαλφλα δελ 

νδεγεί ζε δηπιή ιαλζαζκέλε κέηξεζε επεηδή ε ηαμηλφκεζε απηή δελ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θφζηνπο ησλ αγαζψλ θαη 

ππεξεζηψλ αιιά γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηνλ έιεγρν. 

 

ε) Γηαθξίζεηο ηνπ θφζηνπο κε βάζε ην βαζκφ απαζρφιεζεο ηεο 

επηρείξεζεο 

Ρν θφζηνο αλάινγα κε ην βαζκφ απαζρφιεζεο ηεο επηρείξεζεο 

δηαθξίλεηαη ζε: 

1) Ξξαγκαηηθφ 

2) Θαλνληθφ 

3) Άξηζην 

Ξξαγκαηηθφ είλαη ην θφζηνο πνπ αλαθέξεηαη ζε πξαγκαηηθή 

απαζρφιεζε ηεο επηρείξεζεο. Ρν θαλνληθφ θφζηνο είλαη ην θφζηνο πνπ 

αλαθέξεηαη ζηελ θαλνληθή απαζρφιεζε ηεο επηρείξεζεο ελψ ην άξηζην 

θφζηνο αλαθέξεηαη ζηελ απαζρφιεζε θαηά ηελ νπνία επηηπγράλεηαη ην 

επλντθφηεξν θφζηνο. 

 

ζ) Γηαθξίζεηο ηνπ θφζηνπο κε θξηηήξην ηε κνλάδα κέηξεζεο ηνπ 

θφζηνπο παξαγσγήο. 

Ρν θφζηνο παξαγσγήο ελφο πξντφληνο δηαθξίλεηαη ζε: 

(1) Θφζηνο αλά κνλάδα πξντφληνο 

(2) Ππλνιηθφ θφζηνο παξαγσγήο ηνπ πξντφληνο 

Ρν αλά κνλάδα θφζηνο παξαγσγήο ελφο πξντφληνο ππνινγίδεηαη κε ηε 

δηαίξεζε ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο παξαγσγήο ηνπ πξντφληνο δηα ηνπ αξηζκνχ 

ησλ κνλάδσλ ηνπ πξντφληνο πνπ έρνπλ παξαρζεί. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 25 

ΘΔΦΑΙΑΗΝ 3ν                                                                                        

ΠΠΡΖΚΑΡΑ ΙΝΓΗΠΚΝ ΡΝ ΘΝΠΡΝΠ 

 

3.1 ΓΔΛΗΘΑ 

Ζ θπξίαξρε απνζηνιή ησλ ζπζηεκάησλ ηεο Ινγηζηηθήο Θφζηνπο είλαη ε 

παξνρή πιεξνθνξηψλ γηα: 

α) Ρελ θαηάξηηζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ησλ επηρεηξήζεσλ κε 

βάζε ηηο αξρέο θαη ηνπο θαλφλεο ηεο Σξεκαηννηθνλνκηθήο Ινγηζηηθήο 

β) Ρνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηνλ έιεγρν ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη 

δηαδηθαζηψλ ηεο επηρείξεζεο 

γ) Ρε ιήςε βξαρππξφζεζκσλ θαη καθξνπξφζεζκσλ ζηξαηεγηθψλ 

απνθάζεσλ 

Ζ επίηεπμε ηνπ πξψηνπ απφ ηνπο πην πάλσ ηξεηο ζθνπνχο ηεο 

Ινγηζηηθήο Θφζηνπο κπνξεί λα γίλεη κε ηηο πιεξνθνξίεο ησλ δχν 

παξαδνζηαθψλ ζπζηεκάησλ ηεο Ινγηζηηθήο Θφζηνπο, ηνπ Ππζηήκαηνο ηεο 

εμαηνκηθεπκέλεο παξαγσγήο θαη ηνπ Ππζηήκαηνο ηεο θαηά θάζε 

θνζηνιφγεζεο. 

Ρα ζπζηήκαηα απηά αλαπηχρζεθαλ γηα λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο 

θνζηνινγηθέο αλάγθεο ησλ δχν βαζηθψλ κνξθψλ ηεο παξαγσγηθήο 

δηαδηθαζίαο ησλ επηρεηξήζεσλ, ηε κνξθή ηεο εμαηνκηθεπκέλεο παξαγσγήο 

θαη ηε κνξθή ηεο καδηθήο ή ζπλερνχο παξαγσγήο. Πηελ πξάμε βέβαηα νη 

επηρεηξήζεηο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηνχλ παξαιιαγέο ησλ δχν κνξθψλ ή θαη 

ζπλδπαζκφ ηνπο, φπσο είλαη ε Ππλδπαζηηθή θνζηνιφγεζε. 

Ζ εμαηνκηθεπκέλε παξαγσγηθή δηαδηθαζία ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ 

εθηέιεζε ζπλήζσο ζπγθεθξηκέλσλ παξαγγειηψλ κε ηερληθέο θαη πνηνηηθέο 

πξνδηαγξαθέο πνπ δίλεη ν πειάηεο, απφ παξαγσγή ελφο πξντφληνο ή παξνρή 

κηαο ππεξεζίαο, απφ κηθξφ αξηζκφ κνλάδσλ πξντφληνο κε δηαθνξεηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά. Ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο γίλεηαη γηα 

νιφθιεξε ηελ παξαγγειία, ην έξγν ή ηελ παξηίδα. Ρν αλά κνλάδα πξντφληνο 

θφζηνο πξνζδηνξίδεηαη ζηελ πεξίπησζε παξαγσγήο πεξηζζφηεξσλ πξντφλησλ 

κε ηε δηαίξεζε ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο ηεο παξαγγειίαο ή ηεο παξηίδαο δηα 

ηνπ αξηζκνχ ησλ νκνεηδψλ κνλάδσλ ηνπ πξντφληνο πνπ ηπρφλ πεξηέρνληαη 

ζηελ παξαγγειία ή ηελ παξηίδα, θαη κε ηελ άζξνηζε ησλ ηξηψλ ζπληζησζψλ 
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ηνπ θφζηνπο πξντφληνο ζηελ πεξίπησζε θαηαζθεπήο ελφο έξγνπ ή ηελ 

παξαγσγή ελφο κφλν πξντφληνο. 

Ζ παξαγσγηθή δηαδηθαζία ηεο καδηθήο ή ζπλερνχο παξαγσγήο 

ραξαθηεξίδεηαη απφ παξαγσγή κεγάινπ αξηζκνχ φκνησλ κνλάδσλ ελφο 

ηππνπνηεκέλνπ πξντφληνο κε κηα ζεηξά νκνηφκνξθσλ θαηεξγαζηψλ.  Ζ 

παξαγσγή ζηηο επηρεηξήζεηο απηέο είλαη ζπλερήο, καδηθή θαη ηππνπνηεκέλε.  

 

3.2 ΘΝΠΡΝΙΝΓΗΘΔΠ ΘΔΥΟΖΠΔΗΠ 

Νη ελλνηνινγηθέο Θνζηνινγηθέο ζεσξήζεηο ή βάζεηο απνηίκεζεο ησλ 

απνζεκάησλ πάλσ ζηηο νπνίεο δνκνχληαη θαη ιεηηνπξγνχλ ηα δηάθνξα 

ζπζηήκαηα ινγηζκνχ θαη δηνίθεζεο ηνπ θφζηνπο είλαη: 

α. Ζ Ξιήξεο ή Απνξξνθεηηθή Θνζηνιφγεζε 

β. Ζ Άκεζε ή Κεηαβιεηή Θνζηνιφγεζε 

γ. Ζ πεξάκεζε Θνζηνιφγεζε 

Όια ηα θνζηνινγηθά ζπζηήκαηα αλαπηχζζνληαη θαη ιεηηνπξγνχλ κε 

βάζε ηηο αξρέο κηαο απφ ηηο πην πάλσ θνζηνινγηθέο ζεσξήζεηο. Ρν 

θνζηνινγηθφ ζχζηεκα ηεο εμαηνκηθεπκέλεο παξαγσγήο κηαο Διιεληθήο 

επηρείξεζεο γηα παξάδεηγκα δνκείηαη ζπλήζσο κε βάζε ηηο αξρέο ηεο πιήξνπο 

θνζηνιφγεζεο, ελψ ην αληίζηνηρν ζχζηεκα κηαο επηρείξεζεο ησλ ΖΞΑ κε 

βάζε ηελ Άκεζε θνζηνιφγεζε θαη κηαο Θηλεδηθήο επηρείξεζεο κε βάζε ηελ 

πεξάκεζε θνζηνιφγεζε. 

Γηα ην ιφγν απηφ ζηελ παξνχζα ελφηεηα ζα αλαιπζεί πεξαηηέξσ ε 

πιήξεο ή Απνξξνθεηηθή Θνζηνιφγεζε. 

 

3.2.1 ΔΛΝΗΝΙΝΓΗΘΖ ΝΟΗΝΘΔΡΖΠΖ ΡΖΠ ΞΙΖΟΝΠ ΘΝΠΡΝΙΝΓΖΠΖΠ 

Ξιήξεο ή Απνξξνθεηηθή θνζηνιφγεζε είλαη ε θνζηνινγηθή ζεψξεζε 

ζχκθσλα κε ηελ νπνία φια ηα ζηνηρεία ηνπ θφζηνπο πξντφληνο άκεζα θαη 

έκκεζα, ζηαζεξά θαη κεηαβιεηά ελζσκαηψλνληαη ζην θφζηνο ησλ 

παξαγφκελσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ. 

Ρα ζηνηρεία ηνπ θφζηνπο πξντφληνο πνπ ελζσκαηψλνληαη θαη 

δηακνξθψλνπλ ην θφζηνο ησλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ζχκθσλα κε ηελ 

Ξιήξε Θνζηνιφγεζε είλαη: 

1) Tν θφζηνο ησλ άκεζσλ πιηθψλ. 

2) Ρν θφζηνο ηεο άκεζεο εξγαζίαο. 
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3) Ρα Γεληθά Βηνκεραληθά Έμνδα 

 Πηαζεξά  

 Κεηαβιεηά 

 

Ρα ζηνηρεία ηνπ θφζηνπο πεξηφδνπ (Γηνίθεζεο, Γηάζεζεο θ.ιπ.) δε 

βαξχλνπλ ην θφζηνο παξαγσγήο ηνπ πξντφληνο αιιά θαη‟ επζείαλ ηα 

απνηειέζκαηα ρξήζεο.  

Ρν Πρήκα 3.2.1 παξνπζηάδεη ηε ξνή φισλ ησλ ζηνηρείσλ θφζηνπο 

(πξντφληνο θαη πεξηφδνπ) κε βάζε ηελ Ξιήξε Θνζηνιφγεζε. 

 

Πρήκα 3.2.1: Ονή όισλ ησλ ζηνηρείσλ θόζηνπο κε βάζε ηελ Ξιήξε 

Θνζηνιόγεζε 

 

Ρν θφζηνο ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ κηαο 

επηρείξεζεο κε βάζε ηελ θνζηνινγηθή ζεψξεζε ηεο Ξιήξνπο Θνζηνιφγεζεο, 

απνξξνθά νιφθιεξν ην θφζηνο ηεο παξαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο, κε ζπλέπεηα, 

εθηφο ησλ άιισλ, ην θφζηνο ηεο απνγξαθήο ησλ κελφλησλ πξντφλησλ λα 

πεξηιακβάλεη ηφζν ηηο κεηαβιεηέο φζν θαη ηηο ζηαζεξέο δαπάλεο ηεο 

παξαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο. 

Ρα ζηαζεξά γεληθά βηνκεραληθά έμνδα φηαλ ρξεζηκνπνηείηαη ε 

Ξιήξεο Θνζηνιφγεζε ελζσκαηψλνληαη ζην θφζηνο ησλ παξαγφκελσλ 

Θφζηνο 

Βηνκεραληθφ (πξντφληνο) Κε βηνκεραληθφ (πεξηφδνπ) 

Ξξψηεο 
χιεο 

Άκεζε 
εξγαζία 

Γεληθά 
Βηνκεραληθά 
Έμνδα 

Θφζηνο 
δηνίθεζεο 

Θφζηνο 
δηάζεζεο 

Θφζηνο 
δηαλνκήο 

Θφζηνο 
Σξεκ/θν 

Ζκηηειή 
πξντφληα 
(Απφζεκα) 

Θφζηνο 
πσιεζέλησλ 

Έηνηκα 
πξντφληα 
(Απφζεκα) 
 

Απνηέιεζκα 
ρξήζεο 
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πξντφλησλ θαη κεηαηξέπνληαη ζε έμνδν θαηά ηελ πψιεζε ησλ παξαρζέλησλ 

πξντφλησλ.  

Ζ απεηθφληζε ηεο ξνήο ησλ ζηνηρείσλ κφλν ηνπ θφζηνπο πξντφληνο 

κηαο βηνκεραληθήο επηρείξεζεο θαη ηεο δηακφξθσζεο ηνπ θφζηνπο ησλ 

πξντφλησλ ηεο επηρείξεζεο απηήο κε απιφ ζρεκαηηθφ ηξφπν παξνπζηάδεηαη 

ζην Γηάγξακκα 3.2.1. 

 

Γηάγξακκα 3.2.1: Ονή ησλ ζηνηρείσλ θόζηνπο πξντόληνο κε βάζε ηελ Ξιήξε 

Θνζηνιόγεζε 

 

 

 

3.3 ΞΑΟΑΓΝΠΗΑΘΑ ΠΠΡΖΚΑΡΑ ΙΝΓΗΠΚΝ ΘΝΠΡΝΠ 

Ρα δχν παξαδνζηαθά ζπζηήκαηα ινγηζκνχ θφζηνπο είλαη ηα εμήο: 

 Ρν ζχζηεκα ηεο εμαηνκηθεπκέλεο παξαγσγήο 

  Ρν ζχζηεκα ηεο θαηά θάζε ή ζπλερνχο θνζηνιφγεζεο 

Πην ζχζηεκα ηεο εμαηνκηθεπκέλεο παξαγσγήο ν Φνξέαο θφζηνπο είλαη 

κία κνλάδα ή πνιιέο κνλάδεο ελφο εμαηνκηθεπκέλνπ πξντφληνο, έξγνπ ή 

ππεξεζίαο. Γηα ηελ παξαγσγή θάζε πξντφληνο, έξγνπ ή ηελ παξνρή ηεο 

ππεξεζίαο αλαιψλεηαη δηαθνξεηηθή πνζφηεηα παξαγσγηθψλ πφξσλ. 

Πην ζχζηεκα ηεο θαηά θάζε θνζηνιφγεζεο, ν Φνξέαο θφζηνπο είλαη 

κνλάδεο φκνησλ ή παξφκνησλ πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ καδηθήο παξαγσγήο. 

Πρϊτεσ φλεσ 

Άμεςθ εργαςία 

Γ.Β.Ε (τακερά  & 
μεταβλθτά) 

Παραγωγι ςε εξζλιξθ Ζτοιμα προϊόντα 

Κόςτοσ πωλθκζντων 
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Ρα δχν βαζηθά ζπζηήκαηα ηεο παξαδνζηαθήο θνζηνιφγεζεο δελ 

ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν απφ βηνκεραληθέο επηρεηξήζεηο αιιά θαη απφ 

εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο θαζψο θαη απφ επηρεηξήζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ. 

Πηνλ ηνκέα ηεο βηνκεραλίαο ην ζχζηεκα ηεο εμαηνκηθεπκέλεο 

παξαγσγήο ρξεζηκνπνηείηαη ελδεηθηηθά απφ επηρεηξήζεηο πνπ θαηαζθεπάδνπλ 

ή παξάγνπλ έξγα ή πξντφληα θαηά παξαγγειία ησλ πειαηψλ ηνπο φπσο 

θαηαζθεπή θηηξίσλ θαη βηνκεραλνζηαζίσλ, λαππήγεζε πινίσλ, επηζθεπή 

αεξνζθαθψλ, παξαγσγή θαηά παξαγγειία κε ηππνπνηεκέλσλ επίπισλ θ.ιπ. 

Πηνλ ηνκέα ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ ην ζχζηεκα ηεο εμαηνκηθεπκέλεο 

παξαγσγήο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ην ινγηζκφ ηνπ θφζηνπο ησλ ειέγρσλ απφ 

ειεγθηηθέο εηαηξείεο, ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ απφ εηαηξείεο Ππκβνχισλ, 

Γηαθεκηζηηθψλ θαη Λνκηθψλ πεξεζηψλ θαζψο θαη πεξεζηψλ πγείαο. 

Ρν ζχζηεκα ηεο θαηά θάζε θνζηνιφγεζεο ρξεζηκνπνηείηαη ζηε 

βηνκεραλία απφ επηρεηξήζεηο παξαγσγήο πθαζκάησλ, ηξνθίκσλ, ελδπκάησλ, 

ρξσκάησλ, απνξξππαληηθψλ αιιά θαη απφ εηαηξείεο δηχιηζεο πεηξειαίνπ θαη 

βηνκεραλίεο παξαγσγήο αλαςπθηηθψλ. Ρν ίδην ζχζηεκα ζηνλ ηνκέα ησλ 

ππεξεζηψλ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηηο Ρξάπεδεο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θφζηνπο 

ησλ Ρξαπεδηθψλ θαηαζέζεσλ θαη απφ ηηο εηαηξείεο ηαρπκεηαθνξψλ γηα ην 

ινγηζκφ ηνπ θφζηνπο απνζηνιήο ηππνπνηεκέλσλ αληηθεηκέλσλ. 

Ξνιιέο επηρεηξήζεηο ρξεζηκνπνηνχλ θνζηνινγηθά ζπζηήκαηα ηα νπνία 

δελ είλαη νχηε ακηγψο ζπζηήκαηα εμαηνκηθεπκέλεο παξαγσγήο νχηε ακηγψο 

ζπζηήκαηα θαηά θάζε θνζηνιφγεζεο. Ρα ζπζηήκαηα απηά πεξηιακβάλνπλ 

ζηνηρεία θαη απφ ηα δχν παξαδνζηαθά ζπζηήκαηα ινγηζκνχ ηνπ θφζηνπο. Ζ 

πξαθηηθή απηή επηβεβαηψλεη ζηελ πξάμε ηελ νξζφηεηα ηεο βαζηθήο 

θνζηνινγηθήο αξρήο ζχκθσλα κε ηελ νπνία ηα θνζηνινγηθά ζπζηήκαηα ελφο 

πξντφληνο , έξγνπ ή κηαο ππεξεζίαο πξέπεη λα ζρεδηάδνληαη ιακβάλνληαο 

ππφςε ηε δνκή , ηε θχζε θαη ηε δηάξζξσζε ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο 

θαζψο θαη ηνπο ζθνπνχο θαη ηε ρξήζε ησλ θνζηνινγηθψλ πιεξνθνξηψλ ηνπ 

ζπζηήκαηνο. Ζ επηρεηξεζηαθή ζηξαηεγηθή θαη νη ιεηηνπξγηθέο δηαδηθαζίεο 

πξέπεη λα ιακβάλνληαη ζνβαξά ππφςε θαηά ην ζρεδηαζκφ ηνπ ζπζηήκαηνο 

ινγηζκνχ θφζηνπο. Ρν θνζηνινγηθφ ζχζηεκα δελ ζα πξέπεη πνηέ λα επηβάιιεη 

ηελ επηινγή ηεο ζηξαηεγηθήο ή ηεο ιεηηνπξγηθήο δηαδηθαζίαο. 
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3.4 ΘΝΠΡΝΙΝΓΖΠΖ ΔΜΑΡΝΚΗΘΔΚΔΛΖΠ ΞΑΟΑΓΥΓΖΠ 

Ρν θνζηνινγηθφ ζχζηεκα ηεο εμαηνκηθεπκέλεο παξαγσγήο γλσζηφ θαη 

σο θνζηνιφγεζε αλά έξγν, παξαγγειία ή εληνιή, ρξεζηκνπνηείηαη γηα ην 

ινγηζκφ ηνπ θφζηνπο ελφο πξντφληνο ή παξηίδαο πξντφληνο, κηαο ππεξεζίαο ή 

ελφο έξγνπ κε εμαηνκηθεπκέλα ραξαθηεξηζηηθά θαη δηαθνξεηηθέο 

πξνδηαγξαθέο. 

Πηελ θνζηνιφγεζε ηεο εμαηνκηθεπκέλεο παξαγσγήο ν θνξέαο θφζηνπο 

είλαη κία κνλάδα πξντφληνο ή κία παξηίδα εμαηνκηθεπκέλνπ πξντφληνο ή 

ππεξεζίαο. Θάζε έξγν ρξεζηκνπνηεί δηαθνξεηηθή πνζφηεηα παξαγσγηθψλ 

πφξσλ. 

Δλδεηθηηθέο πεξηπηψζεηο πξντφλησλ, έξγσλ  ή ππεξεζηψλ πέξαλ ησλ 

φζσλ αλαθέξζεθαλ πξνεγνχκελα γηα ην ινγηζκφ ηνπ θφζηνπο ησλ νπνίσλ 

ρξεζηκνπνηείηαη ε θνζηνιφγεζε εμαηνκηθεπκέλεο παξαγσγήο είλαη ε 

θαηαζθεπή κηαο εηδηθήο θιηκαηηζηηθήο εγθαηάζηαζεο ελφο εξγνζηαζίνπ, ε 

θαηαζθεπή κηαο αεξνγέθπξαο απφ κία ηερληθή εηαηξεία, ε επηζθεπή κηαο 

βιάβεο απφ έλα ζπλεξγείν απηνθηλήησλ, ε αλάιεςε κηαο δηαθεκηζηηθήο 

θακπάληαο απφ κία δηαθεκηζηηθή επηρείξεζε θαη ε πξαγκαηνπνίεζε ελφο 

εηδηθνχ νηθνλνκηθνχ ειέγρνπ απφ κία εηαηξεία Νξθσηψλ Διεγθηψλ Ινγηζηψλ. 

Ρν ζχζηεκα ηεο θνζηνιφγεζεο εμαηνκηθεπκέλεο παξαγσγήο 

εθαξκφδεηαη ηφζν ζε επηρεηξήζεηο πνπ παξάγνπλ θαηά παξαγγειία ησλ 

πειαηψλ ηνπο έλα κφλν πξντφλ ππεξεζία ή έξγν ή ζεηξά νκνεηδψλ πξντφλησλ 

φζν θαη ζε επηρεηξήζεηο πνπ παξάγνπλ εμαηνκηθεπκέλα πξντφληα φρη θαη‟ 

εληνιή ησλ πειαηψλ ηνπο αιιά γηα ηε δεκηνπξγία απνζεκάησλ πξνο πψιεζε. 

Ρν ζχζηεκα ηεο θνζηνιφγεζεο αλά έξγν ρξεζηκνπνηείηαη επξχηαηα 

απφ Νξγαληζκνχο, επηρεηξήζεηο θαη επηηεδεπκαηίεο παξφηη ε ρξεζηκνπνίεζή 

ηνπ πξνυπνζέηεη αλαιπηηθφηεξε θαη πιεξέζηεξε θνζηνινγηθή νξγάλσζε απ 

φηη ην ζχζηεκα ηεο θαηά θάζε θνζηνιφγεζεο.  

Ρν θφζηνο θάζε εμαηνκηθεπκέλνπ έξγνπ (πξντφληνο, παξηίδαο, 

ππεξεζίαο, ζχκβαζεο, ζπκβνπιεπηηθήο ππεξεζίαο θ.ιπ.) ζπληίζεηαη απφ ηηο 

αθφινπζεο ηξεηο βαζηθέο ζπληζηψζεο θφζηνπο: 

 

α. Ξξψηεο Ύιεο ή Άκεζα ιηθά. 

Ζ ζπληζηψζα απηή πεξηιακβάλεη ην θφζηνο ησλ πξψησλ πιψλ θαη ησλ 

ινηπψλ άκεζα θαηαινγηδφκελσλ πιηθψλ πνπ αλαιψλνληαη γηα ην 
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ζπγθεθξηκέλν έξγν.  Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ πνζνχ κε ην νπνίν 

επηβαξχλεηαη ην θφζηνο κηαο εληνιήο έξγνπ απφ Άκεζα ιηθά Ξαξαγσγήο 

είλαη απαξαίηεηε ε αθξηβήο γλψζε ηεο πνζφηεηαο ησλ αλαιψζεσλ ησλ 

πξψησλ πιψλ θαη ε απνηίκεζε ησλ πνζνηήησλ απηψλ. 

Ζ πνζφηεηα ησλ αλαιψζεσλ θαηά παξαγσγηθφ ηκήκα ή ιεηηνπξγία ή 

εληνιή έξγνπ πξνζδηνξίδεηαη κε ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ Γειηίσλ Δμαγσγήο 

απφ ηηο απνζήθεο ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ φιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο 

γηα ηνλ αθξηβή πνζνηηθφ ππνινγηζκφ (κέηξεζε, δχγηζκα θ.ιπ) ηεο εμαγφκελεο 

απφ ηελ απνζήθε πνζφηεηαο θαη γηα ηε ζχλδεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξψηεο 

χιεο θαη ηεο αληίζηνηρεο πνζφηεηαο κε ην παξαγφκελν πξντφλ. 

Ζ απνηίκεζε ησλ αλαιψζεσλ ησλ άκεζσλ πιηθψλ, δειαδή ε 

κεηαηξνπή ησλ πνζνηηθψλ αλαιψζεσλ ζε αμία γίλεηαη κε βάζε κηαο απφ ηηο 

κεζφδνπο απνηίκεζεο ησλ απνζεκάησλ, ηε κέζνδν ηνπ ζηαζκηθνχ κέζνπ φξνπ 

ή ηε κέζνδν ηεο ζεηξάο εμαληιήζεσο (FIFO). 

 

β. Άκεζε εξγαζία 

Ζ ζπληζηψζα απηή πεξηιακβάλεη ην θφζηνο ηεο άκεζεο εξγαζίαο ηνπ 

πξνζσπηθνχ πνπ εξγάζζεθε απνθιεηζηηθά γηα ην ζπγθεθξηκέλν έξγν.  

Ν θαηαινγηζκφο ηνπ θφζηνπο ηεο άκεζεο εξγαζίαο ζηηο εληνιέο έξγνπ 

γίλεηαη κε βάζε ηε κέηξεζε ηνπ ρξφλνπ ηεο άκεζεο εξγαζίαο πνπ αλαιψζεθε 

απφ θάζε εξγαδφκελν γηα  ην ζπγθεθξηκέλν πξντφλ, έξγν ή ππεξεζία θαη ηελ 

απνηίκεζε ηνπ αλαισκέλνπ ρξφλνπ κε βάζε ην πξαγκαηηθφ εκεξνκίζζην ή 

σξνκίζζην ηνπ εξγαδνκέλνπ. 

Ν ρξφλνο ηεο άκεζεο εξγαζίαο θάζε εξγαδνκέλνπ παξαθνινπζείηαη κε 

ηε ρξεζηκνπνίεζε Αηνκηθψλ Γειηίσλ Απαζρφιεζεο ή εξγαζίαο ηνπ 

πξνζσπηθνχ. Κε ην ίδην δειηίν γίλεηαη θαη ε ζχλδεζε ηνπ ρξφλνπ 

απαζρφιεζεο κε ηε ζπγθεθξηκέλε εληνιή έξγνπ. 

 

γ. Αλαινγία Γεληθψλ Βηνκεραληθψλ Δμφδσλ ( Έκκεζν Θφζηνο) 

Ζ ζπληζηψζα ησλ Γεληθψλ Βηνκεραληθψλ Δμφδσλ πεξηιακβάλεη θάζε 

δαπάλε ηεο παξαγσγηθήο κνλάδαο ηεο επηρείξεζεο , φπσο είλαη νη απνζβέζεηο 

ησλ παγίσλ ηεο παξαγσγήο, νη ακνηβέο ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ αζρνινχληαη 

έκκεζα ζηελ παξαγσγή, ηα έκκεζα πιηθά θ.ιπ. πνπ αθνξνχλ ην ζχλνιν ησλ 

εθηεινχκελσλ έξγσλ. Γηα ηνλ θαηαινγηζκφ ησλ ΓΒΔ ζην θφζηνο ηεο θάζε 
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εληνιήο έξγνπ πξέπεη πξψηα λα πξνζδηνξηζζεί ην πξνο θαηαινγηζκφο πνζφ 

ησλ ΓΒΔ θαη ζηε ζπλέρεηα λα επηιεγεί ε θαηάιιειε γηα ηνλ θαηαινγηζκφ βάζε 

ή νδεγφο ή θξηηήξηα θαηαινγηζκνχ. 

Ν ηξφπνο θαη θπξίσο νη βάζεηο θαηαινγηζκνχ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

δηεζλψο γηα ηελ επηβάξπλζε ηνπ άκεζνπ θφζηνπο  κε ηελ αλαινγία Γεληθψλ 

Βηνκεραληθψλ Δμφδσλ έρνπλ πξνζειθχζεη ην ελδηαθέξνλ πνιιψλ εξεπλεηψλ. 

Ν Ξίλαθαο 3.5.1 παξνπζηάδεη ηα επξήκαηα ζρεηηθψλ εξεπλεηηθψλ 

πξνζπαζεηψλ γηα ηέζζεξηο ρψξεο ηηο ΖΞΑ, ηελ ΗΑΞΥΛΗΑ ,ηε ΚΔΓΑΙΖ 

ΒΟΔΡΑΛΗΑ θαη ηελ ΗΟΙΑΛΓΗΑ. Ρα πνζνζηά  ηνπ πίλαθα, ε άζξνηζε ησλ 

νπνίσλ αλά ρψξα είλαη κεγαιχηεξε ηνπ 100 ιφγσ ηεο ρξεζηκνπνίεζεο 

πεξηζζνηέξσλ ηεο κηαο βάζεο θαηαινγηζκνχ απφ ηηο επηρεηξήζεηο, 

παξνπζηάδνπλ ηε ζπρλφηεηα ρξεζηκνπνίεζεο ησλ επηκέξνπο βάζεσλ 

θαηαινγηζκνχ ησλ ΓΒΔ ζηα θνζηνινγηθά ζπζηήκαηα ησλ ρσξψλ ηεο έξεπλαο. 

 

Ξίλαθαο 3.4.1: Ππρλόηεηα ρξεζηκνπνίεζεο ησλ βάζεσλ θαηαινγηζκνύ ησλ 
Γ.Β.Δ. από επηρεηξήζεηο ηεζζάξσλ ρσξώλ 

Βάζεηο θαηαινγηζκνχ ΖΞΑ ΗΑΞΥΛΗΑ ΚΔΓΑΙΖ 

ΒΟΔΡΑΛΗΑ 

ΗΟΙΑΛΓΗΑ 

Άκεζε εξγαζία 62% 68% 78% 52% 

Ώξεο ιεηηνπξγίαο κεραλψλ 12% 27% 60% 22% 

Κνλάδεο Ξαξαγσγήο 4% 32% 55% 28% 

Θφζηνο Άκεζσλ πιηθψλ 5% 36% 40% 7% 

Ινηπέο βάζεηο 

 

 

17% - 15% 22% 

Ζ επηβάξπλζε ησλ εληνιψλ έξγνπ κε ηελ αλαινγία ησλ γεληθψλ 

βηνκεραληθψλ εμφδσλ είλαη δπλαηφλ λα γίλεη απνινγηζηηθά κε βάζε ην 

ηζηνξηθφ θφζηνο. Πηελ πξάμε νη επηρεηξήζεηο θαηαινγίδνπλ ηα ΓΒΔ ζηηο 

εληνιέο έξγνπ κε βάζε πξνυπνινγηζηηθνχ ζπληειεζηή θαηαινγηζκνχ. Ν 

ζπληειεζηήο απηφο πξνθχπηεη απφ ηε ζρέζε: 

 

Ξξνυπνινγηζκέλα Γεληθά Βηνκεραληθά Έμνδα 

Ξξνυπνινγηζηηθή ηηκή βάζεο Θαηαινγηζκνχ (Άκεζε εξγαζία ή 

ψξεο ιεηηνπξγίαο κεραλψλ, θι.π) 
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Πεκεηψλεηαη φηη ηελ αθεηεξία γηα ηελ ινγηζηηθή παξαθνινχζεζε ηνπ 

θφζηνπο θάζε εμαηνκηθεπκέλνπ έξγνπ απνηειεί ε Δληνιή Έξγνπ ή Δληνιή 

Ξαξαγσγήο ή εληνιή θαηαζθεπήο. 

Κία γεληθή ζεψξεζε ηεο δηαδηθαζίαο πξνζδηνξηζκνχ ηνπ θφζηνπο ελφο 

έξγνπ κε βάζε ην ζχζηεκα θνζηνιφγεζεο ηεο εμαηνκηθεπκέλεο παξαγσγήο, 

πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα βήκαηα: 

α. Θαζνξηζκφο ηνπ έξγνπ ην νπνίν επηιέγεηαη σο θνξέαο θφζηνπο ζην 

ζχζηεκα ηεο θνζηνιφγεζεο έξγνπ. 

β. Ξξνζδηνξηζκφο ησλ άκεζσλ ζηνηρείσλ θφζηνπο ηνπ Έξγνπ. 

 Άκεζα ιηθά. 

 Άκεζε εξγαζία.  
γ. Αλαδήηεζε θαη πξνζδηνξηζκφο ηνπ θαη‟ είδνο ή νκαδνπνηεκέλσλ 

ζηνηρείσλ ηνπ έκκεζνπ θφζηνπο πνπ ζπλδένληαη κε ην ζπγθεθξηκέλν 

έξγν. 

δ. Δπηινγή ησλ θαηάιιεισλ βάζεσλ γηα ηνλ θαηαινγηζκφ ησλ 

νκαδνπνηεκέλσλ ή θαη‟ είδνο ζηνηρείσλ ηνπ έκκεζνπ θφζηνπο ζηα 

δηάθνξα έξγα. 

ε. Ξξνζδηνξηζκφο ηνπ ζπληειεζηή επηβάξπλζεο ηνπ θφζηνπο ηνπ έξγνπ 

κε ην έκκεζν θαη πξνο θαηαλνκή θφζηνο αλά κνλάδα θάζε βάζεο 

θαηαινγηζκνχ. 

ζη. Ξξνζδηνξηζκφο ηνπ πνζνχ ηνπ θαηαινγηζζέληνο έκκεζνπ θφζηνπο 

ζην ζπγθεθξηκέλν έξγν. 

δ. Ξξνζδηνξηζκφο ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο ηνπ έξγνπ κε άζξνηζε ηνπ 

άκεζνπ θαη ηνπ έκκεζνπ θφζηνπο ηνπ. 

 

3.5 ΘΑΡΑ ΦΑΠΖ ΘΝΠΡΝΙΝΓΖΠΖ 

Ν ζρεδηαζκφο ελφο θνζηνινγηθνχ ζπζηήκαηνο κηαο επηρείξεζεο 

εμαξηάηαη απφ ηε κνξθή ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 

γηα ηελ παξαγσγή ησλ πξντφλησλ ή γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ηεο. Πηελ 

παξαγσγηθή δηαδηθαζία ζπλερνχο ή καδηθήο παξαγσγηθήο παξάγνληαη 

κεγάιεο πνζφηεηεο κνλάδσλ πξντφληνο κε φκνηα θνζηνινγηθά 

ραξαθηεξηζηηθά (αλάισζε παξαγσγηθψλ ζπληειεζηψλ, ηξφπνο θαη δηάξθεηα 

παξαγσγήο). Ζ παξαγσγηθή δηαδηθαζία πεξηιακβάλεη κηα ή πεξηζζφηεξεο 

θάζεηο παξαγσγήο θαη γηα λα νινθιεξσζεί ε θαηεξγαζία ησλ πξντφλησλ ζα 
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πξέπεη φια ηα πξντφληα λα έρνπλ πεξάζεη απφ ηηο θάζεηο πνπ πξνβιέπνληαη 

απφ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπο.  

Ζ θαηά θάζε θνζηνιφγεζε είλαη έλα ζχζηεκα πνπ ζπγθεληξψλεη θαη 

παξαθνινπζεί ην θφζηνο αλά θάζε παξαγσγήο ή θέληξν θφζηνπο. 

Αληηθεηκεληθφο ζθνπφο ηεο θαηά θάζε θνζηνιφγεζεο είλαη ν πξνζδηνξηζκφο 

ηνπ κέζνπ αλά κνλάδα πξντφληνο θφζηνπο παξαγσγήο θάζε θάζεο ή θέληξνπ 

θφζηνπο πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία ηνπ πξντφληνο.  

Πηελ θαηά θάζε θνζηνιφγεζε ζε αληίζεζε κε ηελ θνζηνιφγεζε 

εμαηνκηθεπκέλεο παξαγσγήο ή νπνηαδήπνηε πξνζπάζεηα ζπγθέληξσζεο θαη 

πξνζδηνξηζκνχ ηνπ αλά κνλάδα θφζηνπο ηνπ θάζε πξντφληνο ζα ήηαλ αδχλαην 

λα ηθαλνπνηήζεη ην θξηηήξην ηνπ Θφζηνπο-Νθέινπο ηεο Ινγηζηηθήο Θφζηνπο.  

Έλα ζχζηεκα θαηά θάζε θνζηνιφγεζεο έρεη ηα αθφινπζα βαζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά: 

α) Ρν άκεζν θαη ην έκκεζν θφζηνο παξαγσγήο ζπγθεληξψλνληαη γηα 

θάζε θνζηνινγηθή πεξίνδν ζε θάζε κηα θάζε παξαγσγήο ή θέληξν 

θφζηνπο. 

β) Ζ παξαγσγή εθθξαδφκελε ζε πνζφηεηεο (ρηιηφγξακκα, ιίηξα, 

κέηξα, θ.ιπ.) παξαθνινπζείηαη θαηά θάζεηο ζε εκεξήζηα ή 

εβδνκαδηαία βάζε θαη ηνπιάρηζηνλ θαηά θνζηνινγηθή πεξίνδν. 

γ) Όηαλ ππάξρεη παξαγσγή ζε εμέιημε (εκηηειή πξντφληα) ζην ηέινο 

ηεο θνζηνινγηθήο πεξηφδνπ, απηή εθθξάδεηαη ζε ηζνδχλακεο 

νινθιεξσκέλεο κνλάδεο κε βάζε ην βαζκφ νινθιήξσζεο ηεο ζε άκεζα 

πιηθά, άκεζε εξγαζία θαη γεληθά βηνκεραληθά έμνδα. 

δ) Ρν αλά κνλάδα θφζηνο πξντφληνο πξνζδηνξίδεηαη αλά θάζε ή θέληξν 

θφζηνπο γηα θάζε θνζηνινγηθή πεξίνδν. 

ε) Νη νινθιεξσκέλεο κνλάδεο πξντφληνο θάζε θάζεο θαη ην αληίζηνηρν 

θφζηνο ηνπο κεηαθέξνληαη ζηελ επφκελε θάζε κε ζπλέπεηα λα 

ζπγθεληξψλεηαη ζηελ ηειεπηαία θάζε ην νιηθφ θαη ην αλά κνλάδα 

ηειηθνχ πξντφληνο θφζηνο παξαγσγήο. 

Πε κηα επηρείξεζε κε καδηθή παξαγσγή ελφο κφλν πξντφληνο ν 

ππνινγηζκφο ηνπ θφζηνπο ηεο θάζε κνλάδαο πξντφληνο είλαη απιφο, ηδηαίηεξα 

κάιηζηα φηαλ δελ ππάξρνπλ απψιεηεο θαηά ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία θαη 

δελ ππάξρεη απφζεκα παξαγσγήο ζε εμέιημε ζηελ αξρή ή ζην ηέινο ηεο 

θνζηνινγηθήο πεξηφδνπ. Πηελ πεξίπησζε απηή ην θφζηνο ηεο θάζε κνλάδαο 
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πξντφληνο πξνθχπηεη απφ ηε δηαίξεζε ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο ηεο θάζεο κε ην 

ζχλνιν ησλ κνλάδσλ πνπ παξήρζεζαλ ζηε θάζε απηή.  

Πε επηρεηξήζεηο ησλ νπνίσλ ε καδηθή παξαγσγή πξντφλησλ 

νινθιεξψλεηαη ζε πνιιέο θάζεηο, ην αλά κνλάδα πιήξεο θφζηνο ηνπ 

πξντφληνο πνπ ρξεζηκεχεη σο βάζε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θφζηνπο ησλ 

πσιεζέλησλ κνλάδσλ θαη ηνπ θφζηνπο ησλ απνζεκάησλ ηνπ πξντφληνο, 

πξνζδηνξίδεηαη κε ηελ άζξνηζε ηνπ αλά κνλάδα θφζηνπο παξαγσγήο ηνπ 

πξντφληνο γηα φιεο ηηο θάζεηο. 

Πην ζρήκα 3.5.1 παξνπζηάδεηαη ζρεκαηηθά ε ξνή ηνπ θφζηνπο ηεο 

θνζηνιφγεζεο εμαηνκηθεπκέλεο παξαγσγήο ζε ζχγθξηζε κε ηελ αληίζηνηρε 

ξνή ηεο θαηά θάζε θνζηνιφγεζεο. 

Πηελ θαηά θάζε θνζηνιφγεζε φπσο θαίλεηαη θαη απφ ην ζρήκα 3.5.1 

φηαλ νη κνλάδεο νινθιεξψλνληαη ζε κηα θάζε κεηαθέξνληαη ζηελ επφκελε. Ζ 

νινθιεξσκέλε κνλάδα κηαο θάζεο γίλεηαη ε πξψηε χιε γηα ηελ επφκελε 

θάζε έσο φηνπ νη θαηεξγαδφκελεο κνλάδεο γίλνπλ έηνηκα πξντφληα. 
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ΠΠΡΖΚΑ ΔΜΑΡΝΚΗΘΔΚΔΛΖΠ ΘΝΠΡΝΙΝΓΖΠΖΠ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΠΡΖΚΑ ΘΑΡΑ ΦΑΠΖ ΘΝΠΡΝΙΝΓΖΠΖΠ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Πρήκα: 3.5.1: Ππγθξηηηθή απεηθόληζε ηεο ξνήο ηνπ Θόζηνπο ζηα ζπζηήκαηα 
εμαηνκηθεπκέλεο παξαγσγήο θαη θαηά θάζε θνζηνιόγεζεο 
 

Ξξψηεο χιεο                   Άκεζε Δξγαζία        Γεληθά Βηνκεραληθά έμνδα 

Ξαξαγσγή ζε 
εμέιημε 
Δληνιήο 1 
 

Ξαξαγσγή ζε 
εμέιημε 
Δληνιήο 2 
 

Ξαξαγσγή ζε 
εμέιημε 
Δληνιήο 3 
 

Έηνηκα Ξξντφληα 

Θφζηνο Δληνιήο 1 Θφζηνο Δληνιήο 2 
 

Θφζηνο Δληνιήο 3 
 

Ξξψηεο χιεο                   Άκεζε Δξγαζία        Γεληθά Βηνκεραληθά 

Ξαξαγσγή ζε 
εμέιημε 
Ρκήκα 1 
 

Ξαξαγσγή ζε 
εμέιημε 
Ρκήκα 2 

 

Ξαξαγσγή ζε 
εμέιημε 
Ρκήκα 3 

 

Έηνηκα Ξξντφληα 
Ππλνιηθφ αλά κνλάδα θφζηνο = 
Ρκήκα 1 + Ρκήκα 2 + Ρκήκα 3 
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3.5.1 ΞΟΝΠΔΓΓΗΠΔΗΠ ΙΝΓΗΠΡΗΘΝΞΝΗΖΠΖΠ ΡΖΠ ΟΝΖΠ ΡΝ ΘΝΠΡΝΠ 
ΡΩΛ ΦΑΠΔΩΛ 
 
Γχν είλαη νη πξνζεγγίζεηο ινγηζηηθνπνίεζεο ηεο ξνήο ηνπ θφζηνπο ησλ 

θάζεσλ παξαγσγήο. Ρν θφζηνο θάζε θάζεο, ζχκθσλα κε ηελ πξψηε 

πξνζέγγηζε κεηαθέξεηαη ζηελ επφκελε θάζε κε ζπλέπεηα ην θφζηνο ηνπ 

πξντφληνο λα ζρεκαηίδεηαη ζηελ ηειεπηαία θάζε, φπσο ζρεκαηηθά 

απεηθνλίδεηαη ζην Γηάγξακκα 3.5.1. 

 
 
Γηάγξακκα 3.5.1: Ονή ηνπ θαηά θάζε θφζηνπο απφ ηκήκα ζε ηκήκα 
 
 
Πχκθσλα κε ηε δεχηεξε πξνζέγγηζε, ην θφζηνο θάζε θάζεο κεηαθέξεηαη 

θαηεπζείαλ ζην πξντφλ κε ζπλέπεηα ην θφζηνο απηνχ λα ζρεκαηίδεηαη απφ ηελ 

άζξνηζε ηνπ θφζηνπο ησλ επηκέξνπο θάζεσλ. Ρν Γηάγξακκα 3.5.2 απεηθνλίδεη 

ζρεκαηηθά ηε ξνή απηή ηνπ θφζηνπο ησλ θάζεσλ ηεο παξαγσγήο. 

 
 

Πρϊτεσ φλεσ 

Δαπάνεσ Προςωπικοφ 

Γ.Β.Ε 

Φάςθ Ι 

Φάςθ ΙΙ 

Φάςθ ΙΙΙ Προϊόν 
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Γηάγξακκα 3.5.2: Ονή ηνπ θαηά θάζε θφζηνπο θαη‟ επζείαλ ζην πξντφλ 

 

 

Νη δχν πην πάλσ πξνζεγγίζεηο αληηζηνηρνχλ ζηηο αθφινπζεο δχν 

κεζφδνπο ηεο θνζηνινγηθήο πξαθηηθήο,  

 ηε κέζνδν ησλ δηαδνρηθψλ κεηαθνξψλ ηνπ θφζηνπο ησλ θάζεσλ  

 ηε κέζνδν ηεο θαηεπζείαλ ρξέσζεο ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ πξντφληνο 

κε ην θφζηνο θάζε θάζεο.  

 
3.5.2 ΗΠΝΓΛΑΚΔΠ ΚΝΛΑΓΔΠ 

Ζ έλλνηα ηεο ηζνδχλακεο κνλάδαο παξαγσγήο απνηειεί βαζηθφ 

ζηνηρείν ηεο θαηά θάζε θνζηνιφγεζεο. Δπεηδή ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο 

κεξηθέο απφ  ηηο παξαγφκελεο κνλάδεο πξντφληνο δελ είλαη νινθιεξσκέλεο 

ζην ηέινο ηεο ινγηζηηθήο πεξηφδνπ αιιά βξίζθνληαη κε δηαθνξεηηθφ βαζκφ 

θαηεξγαζίαο θαη απνξξφθεζεο ησλ ζηνηρείσλ θφζηνπο, βξίζθνληαη δειαδή ζε 

δηαθνξεηηθφ απφ ηηο έηνηκεο κνλάδεο βαζκφ νινθιήξσζεο, γη‟ απηφ φιεο νη 

κνλάδεο πξντφληνο πξέπεη λα εθθξαζζνχλ ζε φξνπο νινθιεξσκέλσλ κνλάδσλ 

ηεο θάζε θάζεο πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζηεί ην αλά κνλάδα θφζηνο 

πξντφληνο. 

Ζ δπζθνιία ζηνπο ππνινγηζκνχο ηεο θαηά θάζε θνζηνιφγεζεο 

πξνέξρεηαη απφ ην γεγνλφο φηη ζην ηέινο ηεο ινγηζηηθήο πεξηφδνπ ε 

παξαγσγηθή δηαδηθαζία ηεο θάζε θάζεο είλαη δπλαηφλ λα θαηαιείπεη έλαλ 

αξηζκφ εκηηειψλ πξντφλησλ. Έηζη ε ηπρφλ εθηίκεζε ησλ εκηηειψλ κνλάδσλ 

Πρϊτεσ φλεσ 

Δαπάνεσ Προςωπικοφ 

Γ.Β.Ε 

Φάςθ Ι 

Φάςθ ΙΙ 

Φάςθ ΙΙΙ 

Προϊόν 
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πξντφληνο σο νινθιεξσκέλσλ ζα νδεγνχζε ζε εζθαικέλν πξνζδηνξηζκφ ηνπ 

αλά κνλάδα θφζηνπο παξαγσγήο. Γηα ην ιφγν απηφ είλαη απαξαίηεηε ε 

κεηαηξνπή ησλ εκηηειψλ κνλάδσλ ζε αξηζκφ ηζνδχλακσλ νινθιεξσκέλσλ 

κνλάδσλ απφ απφςεσο παξαγσγηθήο επεμεξγαζίαο θάζε θάζεο.  

Ζ ηζνδχλακε κνλάδα δελ είλαη θπζηθή κνλάδα αιιά κηα ζπκβαηηθή 

κνλάδα ε νπνία εθθξάδεη ηηο νινθιεξσκέλεο θαη ηηο εκηηειείο κνλάδεο ζε 

φξνπο νινθιεξσκέλσλ κνλάδσλ. Κηα κνλάδα νινθιεξσκέλνπ πξντφληνο 

ηζνδπλακεί κε κηα ηζνδχλακε κνλάδα ελψ 10 κνλάδεο εκηηειψλ πξντφλησλ 

πνπ είλαη νινθιεξσκέλεο θαηά 30% ηζνδπλακνχλ κε 3 ηζνδχλακεο κνλάδεο. Ζ 

κέηξεζε ησλ ηζνδχλακσλ κνλάδσλ γίλεηαη ζπλήζσο ρσξηζηά γηα ηα άκεζα 

πιηθά, ηελ άκεζε εξγαζία θαη ηα γεληθά βηνκεραληθά έμνδα. 

Ζ έλλνηα ηεο ηζνδχλακεο κνλάδαο γίλεηαη επθνιφηεξα θαηαλνεηή κε ηε 

ρξεζηκνπνίεζε ηνπ αθφινπζνπ απινχ παξαδείγκαηνο, ηεο Φάζεο παξαγσγήο 

«Πηηιβσηήξην» κηαο βηνκεραλίαο θαηαζθεπήο ηππνπνηεκέλσλ γξαθείσλ: 

 
Απφζεκα αξρήο ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζίαο ηεο 
θάζεο 

0 

Κνλάδεο (γξαθεία) πνπ άξρηζαλ λα θαηαζθεπάδνληαη 40.000 
Κνλάδεο (γξαθεία) ησλ νπνίσλ νινθιεξψζεθε ε 
παξαγσγηθή δηαδηθαζία ηεο θάζεο (ζηηιβψζεθαλ) 

38.000 

Κνλάδεο πνπ παξέκεηλαλ γηα πεξαηηέξσ θαηεξγαζία θαη 
νινθιήξσζε ηνπο (κε βαζκφ νινθιήξσζεο 50%) 

2.000 

Ππλνιηθφ θφζηνο ζην ινγαξηαζκφ ηεο Φάζεο 
Πηηιβσηήξην (ην θφζηνο αθνξά πιηθά, εξγαηηθά θαη ΓΒΔ) 

€780.000 

  
 

Ξσο κπνξνχκε λα εθθξάζνπκε ην έξγν ηεο πεξηφδνπ ηνπ ηκήκαηνο 

Πηηιβσηήξην; Κπνξνχκε λα πνχκε 38.000 έηνηκα γξαθεία θαη 2.000 

κηζνέηνηκα αιιά δχζθνια ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη ε παξαγσγή ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ ηκήκαηνο ήηαλ 40.000 γξαθεία θη απηφ γηαηί δελ πξέπεη λα 

καο δηαθεχγεη ηεο πξνζνρήο ην γεγνλφο φηη γηα 2.000 γξαθεία δελ 

νινθιεξψζεθε ε παξαγσγηθή δηαδηθαζία. 

Έηζη ζπλήζσο ζηελ θαηά θάζε θνζηνιφγεζε κεηξάκε ηα πξντφληα ησλ 

θάζεσλ φρη κε θπζηθέο κνλάδεο αιιά κε ηζνδχλακεο κνλάδεο.  

Νη ηζνδχλακεο κνλάδεο παξαγσγήο κηαο πεξηφδνπ εθθξάδνπλ ην 

παξαρζέλ έξγν ηεο πεξηφδνπ απηήο έηζη ψζηε λα απνδίδεηαη νξζά ν φγθνο ησλ 

εξγαζηψλ πνπ έρεη γίλεη ζηηο θπζηθέο κνλάδεο πξντφλησλ ζηε ζπγθεθξηκέλε 

θάζε. 
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Νη ηζνδχλακεο κνλάδεο ηνπ παξαπάλσ παξαδείγκαηνο είλαη: 

 
Κνλάδεο ησλ νπνίσλ νινθιεξψζεθε  
ε παξαγσγηθή δηαδηθαζία ηεο θάζεο 

38.000 

Κνλάδεο (γξαθεία) ησλ νπνίσλ ε παξαγσγηθή  
δηαδηθαζία έρεη θζάζεη ζην 50% (2.000 × 50%) 

1.000 

Πχλνιν ηζνδχλακσλ κνλάδσλ παξαγσγήο 39.000 
 

Κε βάζε ηα παξαπάλσ ην θφζηνο ηεο θάζε ηζνδχλακεο κνλάδαο είλαη 

(€78.000 : 39.000) 20 επξψ. 

Έηζη ην θφζηνο ησλ πξντφλησλ ησλ νπνίσλ νινθιεξψζεθε ε 

παξαγσγηθή δηαδηθαζία είλαη 38.000 × 20 = 760.000 επξψ θαη ηεο 

παξαγσγήο ζε εμέιημε γηα ηε θάζε 2.000 × ½ ×20 = 20.000 επξψ 

Ζ εθηίκεζε ηνπ βαζκνχ νινθιήξσζεο ησλ εκηηειψλ κνλάδσλ δελ είλαη 

πάληνηε επρεξήο, ελεξγείηαη δε κε βάζε ζηνηρεία πνπ παξέρεη ε ηερληθή 

ππεξεζία ηνπ ηκήκαηνο θαη ηα νπνία αλαθέξνπλ ην βαζκφ νινθιήξσζεο ησλ 

εκηηειψλ κνλάδσλ. 

Νη ηζνδχλακεο κνλάδεο πξντφληνο ηεο παξαγσγήο ζε εμέιημε είλαη ν 

αξηζκφο ησλ νινθιεξσκέλσλ κνλάδσλ, νη νπνίεο ζα είραλ παξαρζεί απφ ηηο 

πξψηεο χιεο θαη ην θφζηνο θαηεξγαζίαο πνπ ελζσκαηψζεθε ζηηο 

ζπγθεθξηκέλεο εκηηειείο κνλάδεο. 

 

 

3.6 ΝΚΝΗΝΡΖΡΔΠ ΘΑΗ ΓΗΑΦΝΟΔΠ ΚΔΡΑΜ ΡΖΠ 
ΘΝΠΡΝΙΝΓΖΠΖΠ ΔΜΑΡΝΚΗΘΔΚΔΛΖΠ ΞΑΟΑΓΥΓΖΠ ΘΑΗ ΡΖΠ 
ΘΑΡΑ ΦΑΠΖ ΘΝΠΡΝΙΝΓΖΠΖΠ 

Νη βαζηθέο νκνηφηεηεο πνπ ππάξρνπλ κεηαμχ ηεο θνζηνιφγεζεο 

εμαηνκηθεπκέλεο παξαγσγήο θαη ηεο θαηά θάζε θνζηνιφγεζεο είλαη νη 

αθφινπζεο: 

(α)  Ρα δχν απηά θνζηνινγηθά ζπζηήκαηα έρνπλ ηνπο ίδηνπο 

βαζηθνχο αληηθεηκεληθνχο ζθνπνχο, πνπ είλαη ν θαηαινγηζκφο ησλ 

πξψησλ πιψλ, ηεο άκεζεο εξγαζίαο θαη ησλ γεληθψλ βηνκεραληθψλ 

εμφδσλ ζηνπο θνξείο θφζηνπο (πξντφληα, ππεξεζίεο, πειάηεο θ.α.) θαη ε 

παξνρή ησλ θαηάιιεισλ κεραληζκψλ ππνινγηζκνχ ηνπ αλά κνλάδα 

πξντφληνο ή ππεξεζίαο θφζηνπο. 

(β) Πε ηερληθνινγηζηηθφ επίπεδν, ηα δχν ζπζηήκαηα ρξεζηκνπνηνχλ 

ηνπο ίδηνπο ινγαξηαζκνχο ηνπ παξαγσγηθνχ θχθινπ φπσο είλαη νη 
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ινγαξηαζκνί Ξξψηεο Ύιεο, Γεληθά Βηνκεραληθά Έμνδα, Ξαξαγσγή ζε 

εμέιημε (εκηθαηεξγαζκέλε), Έηνηκα Ξξντφληα θ.ιπ. 

(γ) Ζ ξνή ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ θφζηνπο κέζσ ησλ ινγαξηαζκψλ 

ηεο παξαγσγήο είλαη θαηά θαλφλα ε ίδηα θαη γηα ηα δχν ζπζηήκαηα. 

Νη πην πάλσ βαζηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ηεο εμαηνκηθεπκέλεο θαη ηεο 

θαηά θάζε θνζηνιφγεζεο νθείινληαη ζηηο πην θάησ αηηίεο: 

(α)  Πηελ θαηά θάζε θνζηνιφγεζε ε ξνή ησλ παξαγφκελσλ 

κνλάδσλ είλαη ζε κεγάιν βαζκφ ζπλερήο κε ηηο κνλάδεο απηέο λα κε 

δηαθνξνπνηνχληαη ε κία απφ ηελ άιιε. 

(β) Πηελ θαηά θάζε θνζηνιφγεζε ε ζπγθέληξσζε ηνπ θφζηνπο 

γίλεηαη αλά παξαγσγηθφ ηκήκα ή θάζε παξαγσγήο ελψ ζηελ 

θνζηνιφγεζε ηεο εμαηνκηθεπκέλεο παξαγσγήο ε ζπγθέληξσζε γίλεηαη 

αλά πξντφλ ή εληνιή παξαγσγήο. 

(γ) Ρν θφζηνο ησλ επηκέξνπο θάζεσλ θαηαινγίδεηαη ηζνκεξψο ζε 

φιεο ηηο κνλάδεο πξντφληνο πνπ θαηεξγάδνληαη απφ ην ηκήκα ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο θάζεο θαηά ηε δηάξθεηα κηαο πεξηφδνπ. 

(δ) Ρν θχιιν ζπγθέληξσζεο θφζηνπο ηεο θνζηνιφγεζεο 

εμαηνκηθεπκέλεο παξαγσγήο δελ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ θαηά θάζε 

θνζηνιφγεζε επεηδή ε ζπγθέληξσζε ηνπ θφζηνπο ζηελ ηειεπηαία 

κέζνδν γίλεηαη ζηα ηκήκαηα (θάζεηο) ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο. 

 

3.7 ΠΠΡΖΚΑ ΘΝΠΡΝΙΝΓΖΠΖΠ ΑΛΑ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΑ 

3.7.1 ΔΗΠΑΓΩΓΖ 

Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ „80 νη αδπλακίεο ησλ 

παξαδνζηαθψλ ζπζηεκάησλ θνζηνιφγεζεο άξρηζαλ λα γίλνληαη αληηιεπηέο ζε 

φιν θαη κεγαιχηεξν βαζκφ. Ρα ζπζηήκαηα απηά αλαπηχρζεθαλ θαη 

ζρεδηάζηεθαλ ηηο πξνεγνχκελεο δεθαεηίεο, φηαλ ε παξαγσγηθή δηαδηθαζία 

ησλ πεξηζζνηέξσλ νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ πεξηειάκβαλε έλα κηθξφ αξηζκφ 

πξντφλησλ, θαη ε άκεζε εξγαζία κε ηηο πξψηεο χιεο απνηεινχζαλ απφ 

απφςεσο κεγέζνπο ηνπο θαζνξηζηηθνχο παξάγνληεο ηνπ Θφζηνπο Ξαξαγσγήο. 

Έηζη, ηα γεληθά βηνκεραληθά έμνδα ήηαλ ζρεηηθά κηθξά θαη νη πηζαλέο 

αιινηψζεηο πνπ πξνέθππηαλ απφ ηνλ κε αθξηβή θαηαινγηζκφ ηνπο ζηνπο 

ηειηθνχο θνξείο θφζηνπο δελ ήηαλ ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο. 
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Πήκεξα νη νηθνλνκηθέο κνλάδεο ζην ζχγρξνλν αληαγσληζηηθφ 

πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν δξαζηεξηνπνηνχληαη παξάγνπλ έλα κεγάιν εχξνο 

πξντφλησλ θαη ην πνζνζηφ ηεο άκεζεο εξγαζίαο ζην ζπλνιηθφ θφζηνο είλαη 

κηθξφηεξν απφ φηη ήηαλ ηηο πξνεγνχκελεο δεθαεηίεο. Ρν θφζηνο ησλ γεληθψλ 

βηνκεραληθψλ εμφδσλ είλαη πιένλ ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ θαη έλαο επηκεξηζκφο 

ηνπ κε βάζε ηηο ψξεο άκεζεο εξγαζίαο ή ηηο ψξεο ιεηηνπξγίαο ησλ κεραλψλ 

δελ πξνζεγγίδεη απνηειεζκαηηθά ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ησλ εμφδσλ απηψλ 

ζην θφζηνο ησλ πξντφλησλ. 

Ζ θνζηνιφγεζε κε βάζε ηηο δξαζηεξηφηεηεο (Activity Base Costing) 

είλαη κηα ζχγρξνλε θνζηνινγηθή πξνζέγγηζε ε νπνία κεηξά ην θφζηνο ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ κηαο επηρείξεζεο θαη πξνζδηνξίδεη ην θφζηνο ησλ 

παξαγφκελσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ κε βάζε ηελ αλάισζε ησλ 

παξαγσγηθψλ πφξσλ πνπ πξνθαινχλ νη πην πάλσ δξαζηεξηφηεηεο. 

Έλα ζχζηεκα θνζηνιφγεζεο κε βάζε ηηο δξαζηεξηφηεηεο (Α. Β. C.) δε 

ιεηηνπξγεί αληαγσληζηηθά κε ηα παξαδνζηαθά ζπζηήκαηα θφζηνπο (ην 

ζχζηεκα ηεο θαηά θάζε θνζηνιφγεζεο θαη ην ζχζηεκα ηεο θνζηνιφγεζεο 

θαηά παξαγγειία) αιιά ζπκπιεξσκαηηθά θαη ζπλεξγαηηθά αθνχ ην ζχζηεκα 

ABC αλαπηχρζεθε, εμειίρζεθε θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα θαιχςεη 

πιεξνθνξηαθέο αλάγθεο πνπ είλαη αλαγθαίεο γηα ηε ιήςε νξζνινγηθψλ 

επηρεηξεκαηηθψλ απνθάζεσλ ζε έλα πεξηβάιινλ πνπ θπξηαξρείηαη απφ έλα 

δηαξθψο εληεηλφκελν αληαγσληζκφ ζε εζληθφ θαη δηεζλέο επίπεδν θαη φρη γηα 

λα θαιχςεη ηηο θνζηνινγηθέο αλάγθεο ηεο Σξεκαηννηθνλνκηθήο Ινγηζηηθήο. Ζ 

θνζηνιφγεζε κε βάζε ηηο δξαζηεξηφηεηεο απνηειεί ηε βάζε γηα ηελ αλάπηπμε 

Ξξνυπνινγηζκψλ κε βάζε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπο θαζψο θαη ηεο Γηνίθεζεο 

κε βάζε ηηο δξαζηεξηφηεηεο (Activity Based Management), Ζ ηειεπηαία 

απνηειεί κηα ζχγρξνλε εμέιημε ηεο Γηνίθεζεο ησλ Δπηρεηξήζεσλ, ε νπνία 

αμηνπνηψληαο ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ ζπζηήκαηνο ΑΒC, εζηηάδεη ηελ πξνζνρή ηεο 

ζηε δηνίθεζε ησλ επηκέξνπο δξαζηεξηνηήησλ κε ζηφρν ηε κεγηζηνπνίεζε ηεο 

απνδνηηθφηεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο επηρείξεζεο, ηελ αχμεζε 

ηεο θεξδνθνξίαο ηεο θαη ηεο αμίαο πνπ ιακβάλνπλ νη πειάηεο ηεο απφ ηα 

πξντφληα ή ηηο ππεξεζίεο ηεο. 
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3.7.2 ΠΓΣΟΝΛΝ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛ ΘΑΗ ΒΑΠΗΘΔΠ 
ΑΓΛΑΚΗΔΠ ΡΩΛ ΠΠΡΖΚΑΡΩΛ ΞΑΟΑΓΝΠΗΑΘΖΠ ΘΝΠΡΝΙΝΓΖΠΖΠ 

Θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζχγρξνλσλ επηρεηξήζεσλ νη νπνίεο γηα 

επηβηψζνπλ θαη  λα αλαπηπρζνχλ επηδηψθνπλ ηε δηαξθή  κείσζε  ηνπ θφζηνπο, 

ηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπο είλαη: 

i. ε παξαγσγή πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ πςειήο πνηφηεηαο, 

ii. ε αμηνπνίεζε ησλ ζχγρξνλσλ ηερλνινγηθψλ εμειίμεσλ, 

iii. ν κηθξφο θχθινο δσήο ησλ πξντφλησλ, 

iv. ε απμεκέλε επειημία, ηα ρακειά απνζέκαηα θαη νη απηνκαηηζκνί ηεο 

παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο γηα ηηο βηνκεραληθέο επηρεηξήζεηο. 

Ζ έκθαζε ησλ ζχγρξνλσλ επηρεηξήζεσλ κεηαηνπίδεηαη απφ ηνπο 

κεγάινπο φγθνπο παξαγσγήο ηθαλνχο κέρξη πξφζθαηα λα απνξξνθνχλ ηα 

ζηαζεξά Γεληθά Βηνκεραληθά Έμνδα, ζην ζσζηφ ζρεδηαζκφ ηνπ πξντφληνο, 

ζηελ πνηνηηθή παξαγσγή θαη ζηελ πξνψζεζε ησλ πσιήζεσλ. Θάζε πξψηεο 

ηάμεσο επηρείξεζε έρεη ζήκεξα αλάγθε απφ έλα πξψηεο ηάμεσο ζχζηεκα 

δηνίθεζεο ηνπ θφζηνπο ηεο, ηθαλφ λα παξάζρεη πςειήο πνηφηεηαο ινγηζηηθέο 

πιεξνθνξίεο κε ηηο νπνίεο είλαη δπλαηή ε ιήςε απνηειεζκαηηθψλ 

απνθάζεσλ. Νη δηνηθνχληεο κηα επηρείξεζε ρξεζηκνπνηνχλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο γηα λα θξίλνπλ ηηο επηπηψζεηο ησλ 

απνθάζεσλ ηνπο ζηελ θεξδνθνξία ηεο επηρείξεζεο, ζηελ αλάπηπμε θαη ηελ 

επηβίσζε ηεο. Ν ζρεδηαζκφο θαη ν έιεγρνο κηαο επηρείξεζεο ζε ζηξαηεγηθφ θαη 

ηαθηηθφ επίπεδν έρεη αλάγθε λα ππνζηεξηρζεί απφ έλα θνζηνινγηθφ ζχζηεκα 

πνπ λα ηεο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα αμηνινγεί φρη κφλν ηελ θεξδνθνξία ησλ 

πξντφλησλ θαη ησλ ππεξεζηψλ αιιά θαη πειαηψλ ηεο. 

Ν αληηθεηκεληθφο ζθνπφο ησλ ζπζηεκάησλ ηεο παξαδνζηαθήο 

θνζηνιφγεζεο είλαη ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο ησλ πξντφλησλ, 

ε απνηίκεζε ησλ απνζεκάησλ θαη ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ θφζηνπο ησλ 

πσιεζέλησλ γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Ρα 

ζπζηήκαηα απηά αλαπηχρζεθαλ ζηηο αξρέο ηνπ πξνεγνχκελνπ αηψλα κε ηηο 

βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ ζρεδηαζκέλεο λα παξάγνπλ 

έλα ζρεηηθά κηθξφ εχξνο πξντφλησλ, ε παξαγσγή ησλ νπνίσλ απαηηνχζε ηελ 

αλάισζε φκνησλ πνζνηήησλ ππεξεζηψλ ππνζηήξημεο, ν θαηαινγηζκφο ησλ 

νπνίσλ ζηνπο ηειηθνχο θνξείο θφζηνπο (πξντφληα ή ππεξεζίεο) βαζίδνληαλ 

θχξηα ζε ζηνηρεία φγθνπ (απαζρφιεζεο, ιεηηνπξγίαο κεραλψλ θ.α.). 
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Ρα ζπζηήκαηα ηεο παξαδνζηαθήο θνζηνιφγεζεο είλαη αθφκε ρξήζηκα 

φηαλ ε άκεζε εξγαζία θαη νη πξψηεο χιεο απνηεινχλ θπξίαξρα ζηνηρεία 

θφζηνπο, ε ηερλνινγία είλαη ζηαζεξή θαη ην εχξνο ησλ παξαγφκελσλ 

πξντφλησλ κηθξφ. 

Ρα   δχν   βαζηθά   ζεκεία   δηαθνξνπνίεζεο   ηεο   θνζηνιφγεζεο   αλά 

δξαζηεξηφηεηα απφ ηελ παξαδνζηαθή θνζηνιφγεζε είλαη ηα εμήο: 

α. Πε έλα ζχζηεκα A.B.C. γίλεηαη ε παξαδνρή φηη γηα έλα θνξέα 

θφζηνπο (πξντφλ, ππεξεζία θ.α.) αλαιψλνληαη δξαζηεξηφηεηεο ελψ ζε έλα 

ζχζηεκα παξαδνζηαθήο θνζηνιφγεζεο, γίλεηαη ε παξαδνρή φηη γηα ηνπο 

θνξείο θφζηνπο αλαιψλνληαη παξαγσγηθνί πφξνη. Δίλαη απηνλφεην φκσο φηη 

θάπνηνο δελ κπνξεί λα δηνηθήζεη ηα είδε θφζηνπο, φπσο κπνξεί λα δηνηθήζεη 

απηφ πνπ πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ αλάισζε απηψλ ησλ πφξσλ δειαδή ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο. 

Ν πίλαθαο 3.7.2.1  απεηθνλίδεη ηηο ζεκαληηθφηεξεο εμειίμεηο πνπ έρνπλ 

ζπληειεζζεί ζην ρψξν ησλ επηρεηξήζεσλ ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο. 

Ξίλαθαο 3.7.2.1: Αιιαγέο ζηνλ ηνκέα ησλ επηρεηξήζεσλ 
Σζεο Πήκεξα 

Κηθξφο      αξηζκφο       παξαγφκελσλ 
πξντφλησλ. 

Κεγάινο     αξηζκφο     παξαγφκελσλ 
πξντφλησλ. 

Κεγάινο φγθνο παξαγσγήο, κεγάιε 
ρξνληθή   δηάξθεηα   παξαγσγήο   ηνπ 
ίδηνπ    πξντφληνο,    κεγάινο    θχθινο 
δσήο ησλ πξντφλησλ. 

Κηθξφο   φγθνο   παξαγσγήο,    κηθξή 
ρξνληθή   δηάξθεηα   παξαγσγήο   ηνπ 
ίδηνπ πξντφληνο, κηθξφο θχθινο δσήο 
ησλ πξντφλησλ. 

Κηθξή   δηαθνξνπνίεζε  ησλ  αγαζψλ 
ζηελ εγρψξηα αγνξά. 

Κεγάιε δηαθνξνπνίεζε ησλ αγαζψλ 
ζηελ εγρψξηα αγνξά. 

Κηθξφ πνζνζηφ ΓΒΔ. Κεγάιν 
πνζνζηφ άκεζεο εξγαζίαο. 
ςειφ           θφζηνο          απφθηεζεο 
πιεξνθνξηψλ. 

Κεγάιν πνζνζηφ ΓΒΔ. Κηθξφ 
πνζνζηφ άκεζεο εξγαζίαο 
Πρεηηθά  ρακειφ   θφζηνο  απφθηεζεο 
πιεξνθνξηψλ. 

Κηθξφ έκκεζν θφζηνο ζε ζρέζε κε ην 
θφζηνο ηεο άκεζεο εξγαζίαο. 

Κεγάιν έκκεζν θφζηνο ζε ζρέζε κε 
ην θφζηνο ηεο άκεζεο εξγαζίαο. 

 
Ρα ζπζηήκαηα ηεο παξαδνζηαθήο θνζηνιφγεζεο ρξεζηκνπνηνχλ κηα 

δηαδηθαζία δχν ζηαδίσλ γηα ηνλ θαηαινγηζκφ ησλ Γεληθψλ Βηνκεραληθψλ 

Δμφδσλ ζηνπο θνξείο θφζηνπο (πξντφληα, ππεξεζίεο θ.ι.π.). Ρα γεληθά απηά 
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βηνκεραληθά έμνδα, ζπγθεληξψλνληαη πξψηα ζηηο ζέζεηο ή θέληξα ή δεμακελέο 

θφζηνπο θαη ζηε ζπλέρεηα ην θφζηνο απηφ ησλ ζέζεσλ θαηαινγίδνληαη ζηα 

πξντφληα ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο. Δπεηδή πνιιά απφ ηα ζηνηρεία ησλ 

Γεληθψλ Βηνκεραληθψλ Δμφδσλ δελ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ παξαγσγή ησλ 

πξντφλησλ θαηά ηξφπν αλάινγν κε ηνλ αξηζκφ ησλ πξντφλησλ απηψλ ή επεηδή 

ηα παξαγφκελα πξντφληα δελ ρξεζηκνπνηνχλ ηα έκκεζα ζηνηρεία θφζηνπο κε 

νκνηφκνξθν θαη αλαινγηθφ ηξφπν, γηα απηφ ηα παξαδνζηαθά ζπζηήκαηα 

θνζηνιφγεζεο δελ παξέρνπλ αμηφπηζηε θνζηνινγηθή πιεξνθφξεζε. Ρα 

ζπζηήκαηα απηά ζπρλά νδεγνχλ ζε ιάζνο θνζηνιφγεζε κε απνηέιεζκα άιια 

πξντφληα λα ππεξθνζηνινγνχληαη θαη άιια λα ππνθνζηνινγνχληαη. 

Πεκεηψλεηαη φηη ππέξ ή ππνθνζηνιφγεζε πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ αλαθχπηεη 

φηαλ ην πξνζδηνξηζζέλ απφ ην θνζηνινγηθφ ζχζηεκα θφζηνο ησλ πξντφλησλ 

δελ είλαη ίζν κε ην πξαγκαηηθφ θφζηνο ηνπο. Δπηρεηξήζεηο πνπ 

ππεξθνζηνινγνχλ ηα πξντφληα ηνπο είλαη πνιχ πηζαλφλ λα ηα 

ππεξηηκνινγήζνπλ κε πηζαλή ζπλέπεηα ηελ απψιεηα κεξηδίνπ αγνξάο ππέξ 

ησλ αληαγσληζηψλ. Νη αδπλακίεο απηέο ησλ παξαδνζηαθψλ θνζηνινγηθψλ 

ζπζηεκάησλ νδεγνχλ πνιιέο θνξέο επίζεο ζε ζηαπξνεηδείο επηδνηήζεηο 

κεηαμχ ησλ πξντφλησλ ηεο ίδηαο επηρείξεζεο. 

Ρα ζπζηήκαηα θνζηνιφγεζεο αλά δξαζηεξηφηεηα φπσο 

πξναλαθέξζεθε αλαδεηθλχνπλ ηηο επηκέξνπο δξαζηεξηφηεηεο ηεο επηρείξεζεο 

σο έλα ζεκειηψδε ελδηάκεζν Φνξέα θφζηνπο. Πηα ζπζηήκαηα απηά ε 

δηαδηθαζία θαηαινγηζκνχ ησλ δχν ζηαδίσλ δηαηξείηαη, πεξηιακβάλεη φκσο ηε 

ζπγθέληξσζε ησλ επηκέξνπο έκκεζσλ ζηνηρείσλ θφζηνπο ζηηο επηκέξνπο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη φρη ζηηο; ζέζεηο ή θέληξα θφζηνπο. Πηε ζπλέρεηα ν 

θαηαινγηζκφο ηνπ θφζηνπο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζηνπο ηειηθνχο θνξείο 

θφζηνπο (πξντφληα, ππεξεζίεο, πειάηεο θαη έξγα) γίλεηαη κε βάζε ηε 

ζπκκεηνρή ηεο θάζε δξαζηεξηφηεηαο ζηελ παξαγσγή ηνπ θάζε πξντφληνο ή 

ππεξεζίαο ή έξγνπ ή ζηελ εμππεξέηεζε θάζε πειάηε. 
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Γηάγξακκα 3.7.2.1: Ζ Γηαδηθαζία θαηαινγηζκνύ ζε δύν ζηάδηα 
 

β. Έλα ζχζηεκα ΑΒC αμηνπνηεί ηε ρξεζηκνπνίεζε ζπληειεζηψλ 

κεξηζκνχ θαη θαηαινγηζκνχ ηνπ έκκεζνπ θφζηνπο ζε αξθεηά επίπεδα γηα 

παξάδεηγκα, (κνλάδαο πξντφληνο, παξηίδαο, πειάηε θ.α.) ελψ έλα ζχζηεκα 

παξαδνζηαθήο θνζηνιφγεζεο ρξεζηκνπνηεί βάζεηο θαηαινγηζκνχ νη νπνίεο 

εθηφο ηνπ ππνθεηκεληθνχ έσο απζαίξεηνπ ραξαθηήξα ηνπο είλαη θαηά θαλφλα 

βάζεηο θαηαινγηζκνχ ηνπ επηπέδνπ ηεο κνλάδαο πξντφληνο. Ζ δηαθνξά απηή 

θάλεη ηα απνηειέζκαηα ησλ ζπζηεκάησλ Α.Β.C. πεξηζζφηεξν αθξηβή.  

Ν πίλαθαο 3.7.2.2 απεηθνλίδεη ζρεκαηηθά ηελ σο άλσ δηαθνξνπνίεζε ηεο 
παξαδνζηαθήο θνζηνιφγεζεο θαη ηεο θνζηνιφγεζεο αλά δξαζηεξηφηεηα . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΘΝΠΡΝΠ 
ΞΑΟΑΓΥΓΗΘΥΛ 

ΞΝΟΥΛ 

ΘΝΠΡΝΠ 
ΞΑΟΑΓΥΓΗΘΥΛ 

ΞΝΟΥΛ 

ΘΔΠΔΗΠ 
ΘΝΠΡΝΠ 

ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΔΠ Ή 
ΘΔΛΡΟΑ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΥΛ 

ΦΝΟΔΗΠ 
ΘΝΠΡΝΠ 

ΦΝΟΔΗΠ 
ΘΝΠΡΝΠ 

1ν  ΠΡΑΓΗΝ 

2ν ΠΡΑΓΗΝ 

ΠΠΡΖΚΑΡΑ 
ΞΑΟΑΓΝΠΗΑΘΖΠ 
ΘΝΠΡΝΙΝΓΖΠΖΠ 

ΠΠΡΖΚΑΡΑ 
ΘΝΠΡΝΙΝΓΖΠΖΠ ΑΛΑ 

ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΑ 
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Ξίλαθαο 3.7.2.2 Θαηαινγηζκόο Γεληθώλ Βηνκεραληθώλ Δμόδσλ 
Πηνηρεία θφζηνπο Θνζηνιφγεζε 

αλά 
Γξαζηεξηφηεηα 

Ξαξαδνζηαθή 
Θνζηνιφγεζε 

Γηνίθεζε εξγνζηαζίνπ 
Ινγηζηήξην 

εξγνζηαζίνπ 
Ππληήξεζε θηηξίνπ 

Αζθάιηζηξα θηηξίνπ 

 
Γξαζηεξηφηεηεο 

ππνζηήξημεο 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Θφζηνο πξντφληνο 

Βηνκεραληθφο 
ζρεδηαζκφο 

Ξξνδηαγξαθέο 
πξντφληνο 

Ξιεξνθνξηαθά 
ζπζηήκαηα 

παξαθνινχζεζεο ησλ 
αλαιψζεσλ 

Γνθηκαζίεο πξντφληνο 

 
 
 

Γξαζηεξηφηεηεο 
πξντφληνο 

Θφζηνο εθθίλεζεο 
παξαγσγήο 

Δληνιέο αγνξάο 
πιηθψλ 

Έιεγρνο 
Κεηαθηλήζεηο πιηθψλ 

 
 

Γξαζηεξηφηεηεο 
παξηίδαο 

Άκεζε εξγαζία 
Ξξψηεο Ύιεο 

Ώξεο κεραλψλ 
Δλέξγεηα 

 
Γξαζηεξηφηεηεο 

κνλάδαο 
παξαγφκελνπ 

πξντφληνο 

 
Πηα ζπζηήκαηα ηεο παξαδνζηαθήο θνζηνιφγεζεο φια ηα επηκέξνπο 

ζηνηρεία ησλ Γεληθψλ Βηνκεραληθψλ Δμφδσλ θαηαινγίδνληαη ζην θφζηνο ηνπ 

πξντφληνο κε πξνυπνινγηζηηθφ ζπληειεζηή θαηαινγηζκνχ ησλ εμφδσλ απηψλ. 

Ν θαηαινγηζκφο απηφο κπνξεί λα απνδεηρζεί παξαπιαλεηηθφο φηαλ ε βαζηθή 

ηνπ παξαδνρή ζχκθσλα κε ηελ νπνία φια ηα έμνδα ζπλδένληαη άκεζα θαη 

αλαινγηθά κε ηνλ αξηζκφ ησλ παξαγφκελσλ κνλάδσλ ηνπ πξντφληνο 

απνδεηρζεί φηη απέρεη πνιχ απφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα. Ζ θνζηνιφγεζε αλά 

δξαζηεξηφηεηα παξαθάκπηεη απηή ηελ αδπλακία ζπγθεληξψλνληαο ηα Γεληθά 

Βηνκεραληθά Έμνδα ζε δξαζηεξηφηεηεο πέληε επηπέδσλ, φπσο ζα εμεγεζεί 

αλαιπηηθφηεξα ζε επφκελε παξάγξαθν. Ν θαηαινγηζκφο ησλ εμφδσλ απηψλ 

ζην θφζηνο ησλ πξντφλησλ γίλεηαη κε βάζε ηηο θχξηεο αηηίεο πνπ πξνθαινχλ 

ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ εμφδσλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ηηο εληνιέο αγνξάο 
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θαη δηνίθεζεο πιηθψλ, ηνπ αξηζκνχ ησλ ξπζκίζεσλ γηα εθθίλεζε ηεο 

παξαγσγήο, θ.ι.π. 

Ζ ιχζε ζην πξφβιεκα ηνπ κε αθξηβνχο πξνζδηνξηζκνχ ηνπ θφζηνο ησλ 

πξντφλησλ δίλεηαη κέζα απφ ηελ πηνζέηεζε ηεο θνζηνιφγεζεο αλά 

δξαζηεξηφηεηα ε νπνία παξέρεη αθξηβείο πιεξνθνξίεο κέζσ ηνπ 

θαηαινγηζκνχ ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ ησλ γεληθψλ βηνκεραληθψλ εμφδσλ κε 

βάζε ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ηα δεκηνπξγνχλ. Ζ ζεκαζία ησλ πιεξνθνξηψλ 

απηψλ είλαη θαζνξηζηηθή γηα ηελ βειηηζηνπνίεζε ηνπ ζρεδηαζκνχ, ηεο 

αλάπηπμεο, ηεο παξαγσγήο θαη ηεο δηαλνκήο ησλ πξντφλησλ. 

 

3.7.3 ΔΛΛΝΗΝΙΝΓΗΘΖ ΝΟΗΝΘΔΡΖΠΖ ΡΖΠ ΘΝΠΡΝΙΝΓΖΠΖΠ ΑΛΑ 
ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΑ 

Ξαξαδνζηαθά, ην θφζηνο παξαγσγήο ελφο πξντφληνο ή παξνρήο κηαο 

ππεξεζίαο, ζπληίζεηαη θαη ζπλαπνηειείηαη απφ ην θφζηνο ηεο άκεζεο 

εξγαζίαο, ησλ πξψησλ πιψλ θαη ησλ γεληθψλ βηνκεραληθψλ εμφδσλ. Ρα 

παξαδνζηαθά ζπζηήκαηα θνζηνιφγεζεο πνπ απνθαινχληαη θαη ζπζηήκαηα 

θνζηνιφγεζεο φγθνπ (VΒΝ) βαζίδνληαη ζηελ ινγηθή φηη ηα πξντφληα είλαη 

απηά πνπ δεκηνπξγνχλ ην θφζηνο. 

Ρν ζχζηεκα θνζηνιφγεζεο αλά δξαζηεξηφηεηα βαζίδεηαη ζηελ ινγηθή 

φηη ε αηηία ηνπ θφζηνπο δελ είλαη ην πξντφλ αιιά νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

ζπκβάινπλ ζηελ παξαγσγή ηνπ 

Ζ θνζηνιφγεζε αλά δξαζηεξηφηεηα είλαη έλα ζχζηεκα θνζηνιφγεζεο 

ην νπνίν θαηαινγίδεη ηα είδε θφζηνπο ζηα πξντφληα, ππεξεζίεο ή πειάηεο κε 

βάζε ηελ αλάισζε ησλ παξαγφκελσλ πφξσλ πνπ πξνθαινχλ νη 

δξαζηεξηφηεηεο ηεο επηρείξεζεο. Ζ θνζηνιφγεζε αλά δξαζηεξηφηεηα ζα 

κπνξνχζε επίζεο λα νξηζζεί ελλνηνινγηθά σο έλα ζχζηεκα πνπ βαζίδεηαη ζε 

δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο ζπλδένπλ ηηο επηρεηξεζηαθέο εθξνέο ζε 

παξαγσγηθνχο πφξνπο κε ηα πξντφληα θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ παξάγνληαη θαη 

παξέρνληαη ζηνπο πειάηεο. 

Ν Peter Drucker αλαθέξεη φηη «ε θνζηνιφγεζε αλά δξαζηεξηφηεηα, 

αληηπξνζσπεχεη ηφζν κηα δηαθνξεηηθή αληίιεςε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ 

δηαδηθαζηψλ, φζν θαη δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο κέηξεζεο ηνπ θφζηνπο πνπ έρεη 

πξαγκαηηθή ζεκαζία γηα ηελ αληαγσληζηηθφηεηα θαη ηελ θεξδνθνξία». 

Ζ λέα απηή πξνζέγγηζε δηνίθεζεο θφζηνπο απνηειεί κηα νινθιεξσκέλε 

δηαδηθαζία ε νπνία αξρίδεη κε ηελ άθημε ησλ πιηθψλ θαη ζπλερίδεη αθφκε θαη 
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κεηά ηελ παξάδνζε ηνπ εηνίκνπ πξντφληνο ζηνλ ηειηθφ ρξήζηε. Ζ 

εμππεξέηεζε ηνπ πειάηε αθφκε θαη κεηά ηελ πψιεζε, απνηειεί θφζηνο γηα ην 

πξντφλ αθφκε θαη φηαλ έρεη εμνθιήζεη ην νθεηιφκελν πνζφ ν πειάηεο 

νινζρεξψο. Πχκθσλα κε ηνλ Drucker, ε θνζηνιφγεζε αλά δξαζηεξηφηεηα 

θαηαγξάθεη ην θφζηνο ηεο απξαμίαο (cost of no doing), ηνπο αδξαλείο 

ρξφλνπο, ηελ αλακνλή, ηελ θαζπζηέξεζε απνζηνιήο θαη ην θφζηνο 

αλαθαηαζθεπήο θαη θζνξάο ελφο ειαηησκαηηθνχ εμαξηήκαηνο. Ρν θφζηνο ηεο 

απξαμίαο ην νπνίν ε παξαδνζηαθή θνζηνιφγεζε δελ θαηαγξάθεη, ζπρλά 

δηακνξθψλεηαη ζε αξθεηά πςειά επίπεδα. Ζ θνζηνιφγεζε αλά 

δξαζηεξηφηεηα παξέρεη κφλν θαιχηεξν  έιεγρν   ηνπ   θφζηνπο,   αιιά   ζε   φιν 

θαη πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο, επηηπγράλεη θαιχηεξν έιεγρν ησλ 

απνηειεζκάησλ. 

Ζ θνζηνιφγεζε αλά δξαζηεξηφηεηα είλαη έλα ζχζηεκα ην νπνίν 

ζπγθεληξψλεη, ηαμηλνκεί θαη επεμεξγάδεηαη ρξεκαηννηθνλνκηθά θαη 

ιεηηνπξγηθά ζηνηρεία ησλ παξαγσγηθψλ πφξσλ ηεο επηρείξεζεο κε βάζε 

δξαζηεξηφηεηεο, θνξείο θφζηνπο θαη θξηηήξηα κέηξεζεο ηεο επίδνζεο ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ. 

 

 

3.7.4   ΓΝΚΖ   ΘΑΗ   ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΝ   ΡΩΛ   ΠΠΡΖΚΑΡΩΛ   
ΘΝΠΡΝΙΝΓΖΠΖΠ   ΑΛΑ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΑ 
 

Ζ θνζηνιφγεζε αλά δξαζηεξηφηεηα απνηειεί έλα θνζηνινγηθφ 

ζχζηεκα ην νπνίν αλαδεηθλχεη ηηο επηκέξνπο δξαζηεξηφηεηεο κηαο 

επηρείξεζεο ζε θεληξηθνχο θνξείο θφζηνπο. Ρα πέληε βαζηθά βήκαηα 

ζρεδηαζκνχ θαη αλάπηπμεο ελφο ζπζηήκαηνο θνζηνιφγεζεο αλά 

δξαζηεξηφηεηα είλαη ηα εμήο: 

1) Αλαγλψξηζε θαη επηινγή ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

2) Θαηαινγηζκφο ηνπ έκκεζνπ θφζηνπο ζηηο δξαζηεξηφηεηεο 

3) Θαηαινγηζκφο ηνπ θφζηνπο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζηνπο θνξείο θφζηνπο 

4) πνινγηζκφο ησλ πεξηζσξίσλ θέξδνπο γηα ηα πξντφληα  θαη ηνπο 

πειάηεο κε βάζε ην ζχζηεκα ηεο θνζηνιφγεζεο αλά δξαζηεξηφηεηα. 

Γηα θάζε έλα απφ ηα δνκηθά απηά ζηνηρεία ηνπ ζπζηήκαηνο θνζηνιφγεζεο αλά 

δξαζηεξηφηεηα ζεκεηψλνληαη ηα αθφινπζα. 
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 Αλαγλψξηζε θαη Δπηινγή ησλ Γξαζηεξηνηήησλ. Κηα 

δξαζηεξηφηεηα είλαη κηα πξάμε, έλα θαζήθνλ ή έλα θνκκάηη έξγνπ κε 

ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ. Ξαξαδείγκαηα δξαζηεξηνηήησλ απνηεινχλ ν 

ζρεδηαζκφο πξντφλησλ, ε πψιεζε πξντφλησλ, ε ζπληήξεζε ησλ κεραλψλ, ε 

ιεηηνπξγία ησλ κεραλψλ, θ.ι.π. 

Ρν πξψην ζεκαληηθφ βήκα γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε ελφο 

ζπζηήκαηνο θνζηνιφγεζεο αλά δξαζηεξηφηεηα είλαη ην βήκα ηεο αλεχξεζεο 

ησλ δξαζηεξηνηήησλ εθείλσλ πνπ ζα απνηειέζνπλ ηνλ βαζηθφ ππξήλα 

ζηνηρεία ηνπ ζπζηήκαηνο. Έλαο ζπλήζεο ηξφπνο αλαδήηεζεο θαη αλάδεημεο 

ησλ δξαζηεξηνηήησλ απηψλ πεξηιακβάλεη ζπλεληεχμεηο ησλ ππεπζχλσλ 

πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ κε ηνπιάρηζηνλ ηνπο επηθεθαιείο ησλ ηκεκάησλ κε 

ζηφρν ηεο πεξηγξαθή ησλ θχξησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο. Νη ζπλεληεχμεηο 

απηέο πεξηιακβάλνπλ ηηο πην θάησ εξσηήζεηο: 

 Ξνηεο εξγαζίεο ή δξαζηεξηφηεηεο εθηειείηε; 

 Ξφζν ρξφλν αλαιψλεηαη γη' απηέο ηηο δξαζηεξηφηεηεο; 

 Ξνηνη   είλαη    νη    απαξαίηεηνη   πφξνη   γηα   ηελ   εθηέιεζε   απηψλ              

ησλ δξαζηεξηνηήησλ; 

 Ξνηα αμία έρεη ε δξαζηεξηφηεηα γηα ηελ επηρείξεζε; 

Ρν αξρηθφ απνηέιεζκα ηεο πξνζπάζεηαο απηήο ζα είλαη έλαο καθξχο 

θαηάινγνο δξαζηεξηνηήησλ. Όζν κεγαιχηεξνο είλαη ν αξηζκφο ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηφζν αθξηβέζηεξνο ζα είλαη θαη ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ 

θφζηνπο. Δίλαη φκσο ηδηαίηεξα δαπαλεξφ γηα κηα επηρείξεζε λα ζρεδηάδεη, λα 

ιεηηνπξγεί, λα δηαηεξεί θαη λα ρξεζηκνπνηεί έλα ζχλζεην ζχζηεκα πνπ λα 

πεξηιακβάλεη πνιχ κεγάιν αξηζκφ δξαζηεξηνηήησλ. Θαηά ζπλέπεηα ν αξρηθφο 

καθξχο θαηάινγνο ζπλήζσο πεξηνξίδεηαη ζε έλα κηθξφ θαηάινγν νιίγσλ 

δξαζηεξηνηήησλ πνπ πξνέθπςαλ απφ ζχκπηπμε παξεκθεξψλ. Γηα 

παξάδεηγκα, νη επηκέξνπο δξαζηεξηφηεηεο κηαο παξαγγειηνιεςίαο πειαηψλ 

φπσο είλαη απηέο ηεο ζπκπιήξσζεο ησλ αλαιπηηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ πειάηε, 

ησλ παξαγγειφκελσλ πξντφλησλ θαη' είδνο, πνζφηεηα θαη ηηκή, ηνπ ηξφπνπ 

δηαθαλνληζκνχ, ηνπ ρξφλνπ θαη ηξφπνπ απνζηνιήο θ.ι.π κπνξνχλ λα 

ζπκπηπρζνχλ ζηε κνλαδηθή δξαζηεξηφηεηα ιήςεσο παξαγγειηψλ. 

Δπηρεηξήζεηο κε επηηπρεκέλε εθαξκνγή ηεο θνζηνιφγεζεο αλά 

δξαζηεξηφηεηα πεξηνξίδνπλ ζπλήζσο ηνλ αξηζκφ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζε 

κνλνςήθην αξηζκφ αλά ηκήκα (5-9 δξαζηεξηφηεηεο) θαηά ην ζηάδην ηεο 
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πξψηεο εθαξκνγήο. Αξγφηεξα θαη αλάινγα κε ηε ζπλζεηφηεηα ησλ δαζηψλ, ν 

αξηζκφο ησλ δξαζηεξηνηήησλ κπνξεί λα απμεζεί κέρξη ηνπ ,Μίνπ εθείλνπ πνπ 

δελ ζα δεκηνπξγήζεη ζπλζήθεο πάξα πνιχ Ιεπηνκεξεηαθψλ πιεξνθνξηψλ θαη 

ππεξπιεξνθφξεζεο κε ηειηθή θαηάιεμε ηελ απνηπρία ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Έλαο πξαθηηθφο θαη ρξήζηκνο ηξφπνο νκαδνπνίεζεο θαη ζχκπηπμεο 

επηκέξνπο ελεξγεηψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ζε θχξηεο δξαζηεξηφηεηεο είλαη 

εθείλνο πνπ πξνηείλεη ηελ νξγάλσζε ηνπο ζε πέληε γεληθά επίπεδα 

δξαζηεξηνηήησλ. Ρα επίπεδα απηά είλαη: 

 Γξαζηεξηφηεηεο επηπέδνπ κνλάδαο ηνπ παξαγφκελνπ 

πξντφληνο. Κηα δξαζηεξηφηεηα επηπέδνπ κνλάδαο εθηειείηαη γηα θάζε 

κνλάδα παξαγσγήο θάζε θνξά πνπ ε κνλάδα απηνχ ηνπ παξαγφκελνπ 

πξντφληνο παξάγεηαη. Θφζηνο επηπέδνπ κνλάδαο παξαγφκελνπ πξντφληνο 

είλαη ην θφζηνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ εθηεινχληαη γηα ηελ παξαγσγή θάζε 

κηαο κνλάδαο πξντφληνο ή ππεξεζίαο. Ρα ζηνηρεία θφζηνπο ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ απηψλ κεηαβάιινληαη θαηά ηξφπν αλάινγν κε ηε κεηαβνιή 

ησλ παξαγφκελσλ κνλάδσλ. Ρν θφζηνο ησλ πξψησλ πιψλ, ηεο άκεζεο 

εξγαζίαο, ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θίλεζεο ησλ κεραλεκάησλ παξαγσγήο, νη 

απνζβέζεηο θαη ην θφζηνο ζπληήξεζεο ηνπο ζρεηηδφκελα κε ηε δξαζηεξηφηεηα 

ιεηηνπξγίαο ησλ απηφκαησλ κεραλεκάησλ παξαγσγήο, είλαη ζηνηρεία θφζηνπο 

επηπέδνπ κνλάδαο παξαγφκελσλ πξντφλησλ. 

 Γξαζηεξηφηεηεο επηπέδνπ παξηίδαο πξντφλησλ: Θφζηνο 

επηπέδνπ παξηίδαο παξαγφκελσλ πξντφλησλ είλαη ην θφζηνο ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζρεηίδεηαη κε κηα παξηίδα πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ. Ρν 

θφζηνο εθθίλεζεο ηεο παξαγσγήο      (set up cost)      ηεο      παξαγγειίαο      

πιηθψλ,      ηνπ ρξνλνπξνγξακκαηηζκνχ ηεο παξαγσγήο, είλαη παξαδείγκαηα 

θφζηνπο απηνχ ηνπ επηπέδνπ. Ρν θφζηνο πξνκήζεηαο πξψησλ πιψλ πνπ 

πεξηιακβάλεη ηα θφζηνο   πξνθήξπμεο   ηεο   πξνκήζεηαο,   αμηνιφγεζεο   ησλ   

πξνζθνξψλ, αλαθήξπμεο  ηνπ   ζπκθεξφηεξνπ  πξνκεζεπηή,   έθδνζεο ηεο  

παξαγγειίαο, παξαιαβήο ησλ πιηθψλ θαη εμφθιεζεο ηνπ πξνκεζεπηή είλαη 

θφζηνο επηπέδνπ παξηίδαο πξντφληνο.   Νη  πφξνη πνπ  απαηηνχληαη  γηα  κηα 

δξαζηεξηφηεηα επηπέδνπ παξηίδαο είλαη ζπλήζσο αλεμάξηεηνη απφ ηνλ 

αξηζκφ ησλ επί κέξνπο κνλάδσλ ηεο θάζε παξηίδαο (π.ρ. ν αξηζκφο ησλ 

παξαγφκελσλ πξντφλησλ κεηά ηελ πξνεηνηκαζία εθθίλεζεο ηεο κεραλήο). 
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 Γξαζηεξηφηεηεο επηπέδνπ πξντφληνο: Θφζηνο επηπέδνπ 

πξντφληνο είλαη ην θφζηνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ εθηεινχληαη γηα λα 

ππνζηεξίμνπλ ηελ παξαγσγή ζπγθεθξηκέλνπ πξντφληνο ή ππεξεζίαο 

αλεμάξηεηα απφ ηνλ αξηζκφ ησλ κνλάδσλ ή ησλ παξηίδσλ παξαγσγήο ηνπ 

πξντφληνο ή ηεο ππεξεζίαο. Ρν θφζηνο ηνπ βηνκεραληθνχ ζρεδηαζκνχ ελφο 

πξντφληνο είλαη έλα θφζηνο απηνχ ηνπ επηπέδνπ. Νη  δξαζηεξηφηεηεο απηέο 

νλνκάδνληαη  θαη δξαζηεξηφηεηεο ππνζηήξημεο πξντφληνο. 

 Γξαζηεξηφηεηεο   επηπέδνπ   πειάηε:   Ρν   θφζηνο   ηνπ   

επηπέδνπ δξαζηεξηνηήησλ      πειαηψλ,      αθνξά      δξαζηεξηφηεηεο      

εμππεξέηεζεο ζπγθεθξηκέλσλ πειαηψλ. Ρέηνηεο δξαζηεξηφηεηεο είλαη νη 

επηζθέςεηο ησλ πειαηψλ απφ πσιεηέο ηεο επηρείξεζεο, ε απνζηνιή ησλ 

θαηαιφγσλ ηνπ πξνσζεηηθνχ πιηθνχ πσιήζεσλ θαη γεληθά ε ηερληθή 

ππνζηήξημε ησλ πειαηψλ πνπ δελ ζπλδέεηαη κε ζπγθεθξηκέλν πξντφλ ή 

ππεξεζία. 

 Γξαζηεξηφηεηεο  ππνζηεξηθηηθψλ  ππεξεζηψλ:  είλαη  

εθείλεο πνπ θαζηζηνχλ ηελ εηαηξία ηθαλή λα παξάγεη ηα πξντφληα ηεο.  

Ξαξαδείγκαηα ηέηνησλ    δξαζηεξηνηήησλ    απνηεινχλ    ε    θχιαμε    θαη    

αζθάιεηα ησλ εγθαηαζηάζεσλ, ε ζπληήξεζε ησλ θηηξίσλ, θ.α. Αλ 

επεθηείλνπκε ηελ έλλνηα πέξα απφ ηα φξηα ηνπ εξγνζηαζίνπ, έρνπκε 

δξαζηεξηφηεηεο ππνζηήξημεο πειαηψλ νη νπνίεο θαζηζηνχλ ηεο εηαηξία ηθαλή 

λα πξαγκαηνπνηεί πσιήζεηο, ρσξίο φκσο νη δξαζηεξηφηεηεο απηέο λα 

εμαξηψληαη απφ ηνλ φγθν θαη ην πεξηερφκελν ησλ πσιήζεσλ. Ξαξαδείγκαηα 

ηέηνησλ δξαζηεξηνηήησλ είλαη ε δηαηήξεζε θαη ε αλαλέσζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ πξντφλησλ, νη εηδηθνί έιεγρνη, ε επεμεξγαζία θαη ε 

ηερληθή ππνζηήξημε ησλ πξντφλησλ γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ. Νη 

δξαζηεξηφηεηεο ππνζηήξημεο πξντφλησλ θαη πειαηψλ θαηαινγίδνληαη εχθνια 

ζηα πξντφληα ηηο ππεξεζίεο θαη ηνπο πειάηεο γηα ηνπο νπνίνπο εθηεινχληαη. 

Αιιά ε πνζφηεηα ησλ πφξσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο 

απηέο, είλαη εμ νξηζκνχ αλεμάξηεηε ηνπ φγθνπ ηεο παξαγσγήο θαη ησλ 

πσιήζεσλ θαη ηνπ κεγέζνπο ησλ παξηίδσλ θαη ησλ παξαγγειηψλ. Ρα 

παξαδνζηαθά ζπζηήκαηα θνζηνιφγεζεο δελ θαηαινγίδνπλ ηνπο πφξνπο ησλ 

ππνζηεξηθηηθψλ ππεξεζηψλ ζηα πξντφληα θαη ηνπο πειάηεο. Θφζηνο 

δξαζηεξηνηήησλ ππνζηήξημεο είλαη ηα θφζηνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ην νπνίν 

δελ κπνξεί λα θαηαινγηζζεί ζε ζπγθεθξηκέλα πξντφληα ή ππεξεζίεο αιιά 
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εθηειείηαη γηα λα ππνζηεξίμεη ηε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο ζην ζχλνιν ηεο. 

Ρν θφζηνο δηαθίλεζεο απνηειεί έλα παξάδεηγκα θφζηνπο απηνχ ηνπ επηπέδνπ. 

 

3.7.5   ΘΑΡΑΙΝΓΗΠΚΝΠ ΡΝ ΈΚΚΔΠΝ ΘΝΠΡΝΠ ΠΡΗΠ 
ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΔΠ 

Ν θαηαινγηζκφο ηνπ Έκκεζνπ θφζηνπο ζηηο δξαζηεξηφηεηεο γίλεηαη κε 

ηε ρξεζηκνπνίεζε βάζεσλ θαηαινγηζκνχ ησλ παξαγφκελσλ πφξσλ. Έλα 

βαζηθφ θξηηήξην επηινγήο κηαο θαιήο βάζεο θαηαινγηζκνχ ησλ πφξσλ είλαη ε 

ζρέζε αηηίνπ απνηειέζκαηνο. Ν θαηαινγηζκφο ηνπ θφζηνπο ησλ παξαγσγηθψλ 

πφξσλ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο κπνξεί λα γίλεη κε άκεζν ή έκκεζν θαηαινγηζκφ. 

Ν άκεζνο θαηαινγηζκφο πξνυπνζέηεη ηε κέηξεζε ηεο παξαγσγηθήο αλάισζεο 

ησλ πφξσλ απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο. Γηα παξάδεηγκα ην ειεθηξηθφ ξεχκα 

θίλεζεο κπνξεί λα θαηαινγηζζεί άκεζα ζηε ιεηηνπξγία ησλ κεραλψλ κε βάζε 

έλδεημε ηνπ κεηξεηή γηα ηελ πξαγκαηηθή θαηαλάισζε ξεχκαηνο. Όηαλ άκεζεο 

κεηξήζεηο ηεο αλάισζεο ησλ πφξσλ δελ είλαη δηαζέζηκεο, ηφηε 

ρξεζηκνπνηνχληαη θαηάιιειεο βάζεηο θαηαινγηζκνχ ησλ πφξσλ. Γηα 

παξάδεηγκα γηα ηνπο παξαγσγηθνχο πφξνπο ηεο Γ/λζεο Ξξνζσπηθνχ κηαο 

κεγάιεο βηνκεραλίαο ρξεζηκνπνηνχληαη σο βάζεηο θαηαινγηζκνχ ησλ πφξσλ, 

ν αξηζκφο ησλ απαζρνινχκελσλ, ν αξηζκφο ησλ λέσλ πξνζιήςεσλ θαη ν 

αξηζκφο ησλ σξψλ εθπαίδεπζεο ηνπ πξνζσπηθνχ. 

 

3.7.6 ΘΑΡΑΙΝΓΗΠΚΝΠ ΡΝ ΘΝΠΡΝΠ ΡΩΛ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΩΛ ΠΡΝΠ 
ΦΝΟΔΗΠ ΘΝΠΡΝΠ 

Κεηά ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θφζηνπο ησλ δξαζηεξηνηήησλ αθνινπζεί ν 

θαηαινγηζκφο ηνπ θφζηνπο απηνχ ζηνπο ηειηθνχο θνξείο θφζηνπο. Ρππηθνί 

θνξείο θφζηνπο κηαο επηρείξεζεο είλαη πξντφληα, ππεξεζίεο, πειάηεο, έξγα ή 

νξγαλσηηθέο κνλάδεο. Γηα ηνλ θαηαινγηζκφ ηνπ θφζηνπο ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

ζηνπο θνξείο θφζηνπο ρξεζηκνπνηνχληαη βάζεηο θαηαινγηζκνχ ηνπ θφζηνπο 

δξαζηεξηνηήησλ. Δλδεηθηηθέο βάζεηο θαηαινγηζκνχ ηνπ θφζηνπο 

δξαζηεξηνηήησλ απνηεινχλ νη εληνιέο αγνξάο πιηθψλ, νη εθζέζεηο ή ψξεο 

ειέγρνπ, νη πιεξσκέο, νη ψξεο ιεηηνπξγίαο ησλ κεραλψλ, νη ψξεο 

πξνεηνηκαζίαο εθθίλεζεο ηεο παξαγσγήο, θ.α. 
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3.7.7 Ζ ΑΞΝΦΑΠΖ   ΗΝΘΔΡΖΠΖΠ   ΔΛΝΠ   ΠΠΡΖΚΑΡΝΠ   
ΘΝΠΡΝΙΝΓΖΠΖΠ   ΑΛΑ -ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΑ ΑΞΝ ΚΗΑ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖ 
 

Ζ απφθαζε γηα ηελ πηνζέηεζε ελφο ζπζηήκαηνο θνζηνιφγεζεο αλά 

δξαζηεξηφηεηα απφ κηα επηρείξεζε είλαη κηα ζεκαληηθή απφθαζε, γηαηί ε 

αλάπηπμε ελφο ζπζηήκαηνο θνζηίδεη ζε ρξφλν θαη ρξήκα θαη επνκέλσο, είλαη 

πνιχ θπζηθφ νη δηνηθνχληεο λα ζέινπλ λα βεβαησζνχλ γηα ηελ θαηαιιειφηεηα, 

ηα πιενλεθηήκαηα θαη ην θφζηνο εθαξκνγήο ηνπ, πξηλ αθφκα μεθηλήζνπλ ηε 

δηαδηθαζία ζρεδηαζκνχ θαη πινπνίεζεο ηνπ. 

Ζ δηεζλήο κέρξη ζήκεξα εκπεηξία απφ ηελ επηηπρεκέλε εθαξκνγή ησλ 

ζπζηεκάησλ A.B.C. έρεη αλαδείμεη ηελ εμέηαζε ησλ πην θάησ δέθα 

ραξαθηεξηζηηθψλ κηαο επηρείξεζεο σο ελφο πξψηνπ θνκβηθνχ βήκαηνο ηεο 

δηνίθεζεο κηαο επηρείξεζεο γηα ηε ιήςε ηεο απφθαζεο πηνζέηεζεο ελφο 

ζπζηήκαηνο A.B.C. : 

1) Ξνηθηινκνξθία Ξξντφλησλ (Product Diversity) 

2) Ξνηθηινκνξθία Γεληθψλ Βηνκεραληθψλ Δμφδσλ θαη Θφζηνπο     

πνζηήξημεο (Support Diversity) 

3) Έθηαζε Δλσκέλνπ Θφζηνπο Ξαξαγσγήο (Common Processes) 

4) Θνζηνινγηθή Θαηαλνκή ηνπ Θφζηνπο Ξεξηφδνπ (Period Cost 

Allocation) 

5) Οπζκφο Αχμεζεο ηνπ Θφζηνπο Ξεξηφδνπ (Rate of Growth of 

Period Costs) 

6) Βαζκφο Διεπζεξίαο Ρηκνινγηαθήο Ξνιηηηθήο (Pricing Freedom) 

7) Πρέζε Θφζηνπο Ξεξηφδνπ πξνο Ππλνιηθφ Θφζηνο (Period 

Expense Ratio) 

8) Δπηρεηξεζηαθή Πηξαηεγηθή (Strategic Considerations) 

9) Ξνιηηηθέο Κείσζεο ηνπ Θφζηνπο (Cost Reduction) 

10) Ππρλφηεηα Αλάιπζεο ηνπ Θφζηνο ησλ Ξξντφλησλ θαη πεξεζηψλ 

(Analysis Frequency) 

 

 

 

 

 

 



 55 

3.7.8 ΞΑΟΑΓΝΛΡΔΠ ΔΞΗΡΣΗΑΠ ΘΑΗ ΑΞΝΡΣΗΑΠ 

Νη ζεκαληηθφηεξνη παξάγνληεο επηηπρίαο ελφο ζπζηήκαηνο 

θνζηνιφγεζεο αλά δξαζηεξηφηεηα είλαη: 

 

Α. Η Υπνζηήξημε ηεο Αλώηαηεο Γηνίθεζεο 

Δξεπλεηηθέο εξγαζίεο έρνπλ δείμεη φηη ε δηνηθεηηθή ππνζηήξημε είλαη ν 

θξηζηκφηεξνο ίζσο παξάγνληαο γηα ηελ επηηπρία ηεο εθαξκνγήο ελφο 

ζπζηήκαηνο θνζηνιφγεζεο αλά δξαζηεξηφηεηα. Απηή ε δηαπίζησζε είλαη 

ζχκθσλε κε ην γεγνλφο φηη ζρεδφλ φιεο νη επηηπρεκέλεο θαηλνηνκίεο απαηηνχλ 

ηελ ππνζηήξημε ηεο θνξπθήο ηεο δηνηθεηηθήο ππξακίδαο κηαο επηρείξεζεο. Ζ 

δηνίθεζε πξέπεη λα ππνζηεξίμεη ελεξγά ηελ αλάγθε πηνζέηεζεο ελφο 

ζπζηήκαηνο ΑΒΝ. Νθείιεη λα είλαη ελήκεξε γηα ηηο αληημνφηεηεο πνπ ζα έρεη 

ην εγρείξεκα θαη λα έρεη ην ζζέλνο θαη ηε βνχιεζε λα θαηαβάιεη θάζε δπλαηή 

πξνζπάζεηα κε ζηφρν λα πείζεη ην δπλακηθφ ηεο επηρείξεζεο φηη ην 

πξφγξακκα είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο θξνληίδνληαο ηαπηφρξνλα λα εμαζθαιίζεη 

ηνπ αλαγθαίνπο γηα απηφ πφξνπο. 

Β. Η Δθπαίδεπζε 

Ζ εθπαίδεπζε είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή επεηδή κπνξεί λα νδεγήζεη 

ζηε ζπλεηδεηνπνίεζε εθ κέξνπο ησλ εξγαδφκελσλ ησλ δηαθνξψλ κεηαμχ ησλ 

παξαδνζηαθψλ ζπζηεκάησλ θνζηνιφγεζεο θαη ησλ ζπζηεκάησλ 

θνζηνιφγεζεο αλά δξαζηεξηφηεηα θαζψο θαη γηα ηνπο ιφγνπο γηα ηνπονπνίνπο 

πιενλεθηνχλ ηα ηειεπηαία ζηε ιήςε απνθάζεσλ. Ζ εθπαίδεπζε ζα πξέπεη λα 

είλαη θαζνιηθή απφ ηελ θνξπθή ηεο ππξακίδαο ηεο δηνίθεζεο κέρξη ηε βάζε 

ηεο.                                                                                                                                      

Γ. Η Αμηνπνίεζε ηεο Τερλνινγίαο ηωλ Πιεξνθνξηώλ 

Ζ εθαξκνγή ηεο θνζηνιφγεζεο αλά δξαζηεξηφηεηα ΑΒC ζα είλαη 

απνηειεζκαηηθφηεξε αλ αμηνπνηεζνχλ, πξνζαξκνζηνχλ νη κεζνδνινγίεο θαη νη 

ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηεί ε ηερλνινγία ησλ πιεξνθνξηψλ ζηηο ζπγθεθξηκέλεο 

αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο. 

Όπσο ζε θάζε έξγν, έηζη θαη ζηελ πξνζπάζεηα εγθαηάζηαζεο ελφο 

ζπζηήκαηνο θνζηνιφγεζεο αλά δξαζηεξηφηεηα εγθπκνλνχλ θίλδπλνη 

απνηπρίαο. Δξεπλεηηθέο εξγαζίεο ζηηο ρψξεο ηεο Γηνηθεηηθήο Ινγηζηηθήο 

έρνπλ εληνπίζεη ηνπο πην θάησ παξάγνληεο σο αηηίεο απνηπρίαο ησλ 

ζπζηεκάησλ θνζηνιφγεζεο αλά δξαζηεξηφηεηα. 
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 Ζ έιιεηςε ππνζηήξημεο απφ ηελ αλψηαηε δηνίθεζε. 

 Ζ έιιεηςε ζαθψλ ζηφρσλ. 

 Ζ έιιεηςε ζπκκεηνρήο ησλ ππαιιήισλ. 

 Ζ έιιεηςε αξρηθήο θαη ζπλερνχο θαηάξηηζεο. 

 Ζ αλππαξμία ζχλδεζεο ηνπ έξγνπ κε άιιεο πξσηνβνπιίεο. 

 Νη πνιιέο ή ιίγεο ιεπηνκέξεηεο. 

 Ρα πξνβιήκαηα ζηε ζπιινγή ησλ ζηνηρείσλ δξαζηεξηφηεηαο. 

 Ζ απνηπρία αληηκεηψπηζεο ηεο αληίζηαζεο γηα αιιαγή. 

 Ζ έιιεηςε ζεκαληηθψλ πφξσλ. 
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ΘΔΦΑΙΑΗΝ 40                                                                                                              

Ν ΘΙΑΓΝΠ ΡΖΠ ΑΙΙΑΛΡΝΞΝΗΦΑΠ ΠΡΖΛ ΔΙΙΑΓΑ 

 

4.1 ΠΛΝΤΖ 

Ν θιάδνο ηεο αιιαληνπνηίαο άξρηζε λα αλαπηχζζεηαη ζπζηεκαηηθά 

κεηά ηε δεθαεηία ηνπ 1960, ελψ απέθηεζε ηα ραξαθηεξηζηηθά κεηαπνηεηηθήο 

βηνκεραλίαο ηε δεθαεηία ηνπ 1970. Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 

εηζήιζε ζε θάζε εθζπγρξνληζκνχ, πξνθεηκέλνπ λα ελαξκνληζηεί κε ηα 

επξσπατθά πξφηππα θαη ηηο πξνδηαγξαθέο πνηφηεηαο. 

Ζ εγρψξηα παξαγσγή θαιχπηεη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο δήηεζεο γηα 

αιιαληηθά θαη θξεαηνζθεπάζκαηα, ελψ ην εμσηεξηθφ εκπφξην ηνπ θιάδνπ 

είλαη ζρεηηθά πεξηνξηζκέλν. Υζηφζν, δηαπηζηψλεηαη κεγάιε εμάξηεζε ηνπ 

θιάδνπ απφ ηηο εηζαγσγέο πξψηεο χιεο (θπξίσο απφ ηελ Δ.Δ.). Ν 

παξαγσγηθφο ηνκέαο πεξηιακβάλεη κεγάιν αξηζκφ επηρεηξήζεσλ, φκσο νη 

κεγάινπ κεγέζνπο εηαηξείεο θαη φκηινη ειέγρνπλ ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο 

εγρψξηαο παξαγσγήο θαη αγνξάο, ελψ ην ππφινηπν κνηξάδεηαη ζε πιήζνο 

επηρεηξήζεσλ. 

 

4.2 ΕΖΡΖΠΖ 

Νη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε δήηεζε αιιαληηθψλ θαη 

θξεαηνζθεπαζκάησλ πνηθίινπλ θαη ζρεηίδνληαη αθελφο κε ην δηαζέζηκν 

εηζφδεκα, ηελ ηηκή ησλ πξντφλησλ, ην κέγεζνο ηνπ πιεζπζκνχ θαη ηνπ 

εηζεξρφκελνπ ηνπξηζκνχ θαη, αθεηέξνπ, κε ηηο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο, ηελ 

αιιαγή ηνπ ηξφπνπ δσήο (πνπ επηθέξεη κείσζε ηνπ δηαζέζηκνπ ρξφλνπ γηα 

πξνεηνηκαζία γεπκάησλ) θαη ηελ απμαλφκελε ηάζε γηα θαηαλάισζε έηνηκνπ 

θαγεηνχ. 

Ν κέζνο φξνο ησλ κεληαίσλ δαπαλψλ ησλ λνηθνθπξηψλ γηα αιιαληηθά 

θαη αιίπαζηα θξέαηα αλέξρεηαη ζε €7,72, ζχκθσλα κε ηελ ηειεπηαία Έξεπλα 

Νηθνγελεηαθψλ Ξξνυπνινγηζκψλ ηεο ΔΠΔ (2004/05). Κε βάζε ηηο 

γεσγξαθηθέο πεξηνρέο, ηελ πςειφηεξε κέζε κεληαία δαπάλε γηα αιιαληηθά 

θαη ινηπά ζπλαθή πξντφληα παξνπζίαζαλ νη αζηηθέο πεξηνρέο θαη ηε 

ρακειφηεξε νη αγξνηηθέο πεξηνρέο. 

Ζ θαηά θεθαιή θαηαλάισζε αιιαληηθψλ ζηελ Διιάδα πζηεξεί 

ζεκαληηθά ζε ζρέζε κε άιιεο επξσπατθέο ρψξεο, παξνπζηάδνληαο σζηφζν 
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αλνδηθή ηάζε. Ππγθεθξηκέλα, ε θαηά θεθαιή θαηαλάισζε αιιαληηθψλ ζηελ 

Διιάδα εθηηκάηαη ζε 10 θηιά/αλά άηνκν πεξίπνπ, ελψ ζε άιιεο ρψξεο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο ππνινγίδεηαη πεξίπνπ ζε 20 θηιά/αλά άηνκν θαηά κέζν 

φξν. 

Ζ δήηεζε ησλ εμεηαδφκελσλ πξντφλησλ επεξεάδεηαη επίζεο απφ 

απξφβιεπηνπο παξάγνληεο πνπ θαηά θαηξνχο εκθαλίδνληαη θαη ζρεηίδνληαη κε 

ηελ πνηφηεηα ηνπ θξέαηνο. Ρα θαηλφκελα απηά πξνθαινχλ πεξηζηαζηαθή 

κεηαηφπηζε ηεο δήηεζεο κεηαμχ ησλ επηκέξνπο εηδψλ αιιαληηθψλ θαη 

θξεαηνζθεπαζκάησλ θαη δελ αζθνχλ κεγάιε επίδξαζε ζηε ζπλνιηθή 

θαηαλάισζε. 

 

4.3 ΞΟΝΠΦΝΟΑ 

Ν εμεηαδφκελνο θιάδνο πεξηιακβάλεη, φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, 

κεγάιν αξηζκφ επηρεηξήζεσλ. Ζ πιεηνςεθία απηψλ είλαη κηθξνχ κεγέζνπο, 

δηαζέηνπλ πεξηνξηζκέλε παξαγσγηθή δπλακηθφηεηα θαη απεπζχλνληαη θπξίσο 

ζηελ ηνπηθή αγνξά φπνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη. Νη κεγάινπ κεγέζνπο 

επηρεηξήζεηο είλαη ζρεηηθά ιίγεο ζε αξηζκφ, ε παξαγσγηθή ηνπο δπλακηθφηεηα 

είλαη πςειή θαη ε δηαλνκή ησλ πξντφλησλ ηνπο πξαγκαηνπνηείηαη ζε φιε ηελ 

ειιεληθή επηθξάηεηα. Νξηζκέλεο απφ απηέο έρνπλ πξνβεί ζε ζηξαηεγηθή 

θάζεηεο νινθιήξσζεο, 

εμαζθαιίδνληαο ηνλ έιεγρν θαη ηε δηαζεζηκφηεηα ηεο πξψηεο χιεο. Ν 

εηζαγσγηθφο ηνκέαο απνηειείηαη θπξίσο απφ κεγάινπ κεγέζνπο εηαηξείεο, νη 

νπνίεο δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ επξχηεξν θιάδν ησλ εηδψλ δηαηξνθήο θαη ηα 

εμεηαδφκελα πξντφληα ζπκβάιινπλ κε κηθξφ πνζνζηφ ζηε δηακφξθσζε ησλ 

ζπλνιηθψλ ηνπο πσιήζεσλ. Ξέξαλ ησλ εηζαγσγέσλ ηξνθίκσλ, αιιαληηθά 

εηζάγνληαη θαη απφ κεγάιεο αιπζίδεο super market. 

Ρα δίθηπα δηαλνκήο ησλ αιιαληηθψλ θαη ησλ θξεαηνζθεπαζκάησλ ζηελ 

εγρψξηα αγνξά πεξηιακβάλνπλ ηα ζεκεία ιηαληθήο πψιεζεο (ζνχπεξ 

κάξθεηο, παληνπσιεία, θξενπσιεία, θιπ.) θαη ηνπο ρψξνπο καδηθήο εζηίαζεο. 

Ν αληαγσληζκφο πνπ αλαπηχζζεηαη ζην θαλάιη ησλ ζνχπεξ κάξθεηο είλαη 

ηδηαίηεξα έληνλνο, θαζψο θπξηαξρνχλ νη κεγαιχηεξεο επηρεηξήζεηο πνπ 

δηαζέηνπλ επψλπκα πξντφληα. Ρα εκπφδηα εηζφδνπ γηα ηηο κηθξφηεξεο 

επηρεηξήζεηο ζην ζπγθεθξηκέλν θαλάιη είλαη πςειά θαη σο εθ ηνχηνπ, νη ελ 
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ιφγσ επηρεηξήζεηο πξνκεζεχνπλ θπξίσο ρψξνπο καδηθήο εζηίαζεο, ή ηελ 

ηνπηθή αγνξά φπνπ εδξεχνπλ. 

 

4.4 ΑΓΝΟΑ 

Ζ εγρψξηα παξαγσγή αιιαληηθψλ ζχκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο ηεο ICAP 

παξνπζίαζε δηαρξνληθή αχμεζε ην ρξνληθφ δηάζηεκα 1994-2005, κε κέζν 

εηήζην ξπζκφ κεηαβνιήο 4,1%. Αληίζεηα ην 2006, ζεκείσζε κείσζε ηεο ηάμεο 

ηνπ 2% ζε ζρέζε κε ην 2005, γεγνλφο πνπ νθείιεηαη θπξίσο ζηε κείσζε 

δξαζηεξηνηήησλ κεγάιεο (πξνβιεκαηηθήο) αιιαληνβηνκεραλίαο. Ρειηθά, ην 

2007 εθηηκάηαη φηη δηακνξθψζεθε ζε 95.600 ηφλνπο. 

Ζ εγρψξηα θαηλνκεληθή θαηαλάισζε αιιαληηθψλ θαη θνλζεξβψλ 

θξέαηνο ήηαλ αλνδηθή ηελ πεξίνδν 1994-2007 (κέζνο εηήζηνο ξπζκφο 

κεηαβνιήο: 3,7%) θαη δηακνξθψζεθε ζε 112.000 ηφλνπο ην 2007. Ζ 

εηζαγσγηθή δηείζδπζε ζηνλ θιάδν έρεη απμεζεί ηελ ηειεπηαία ηξηεηία θαη 

αλέξρεηαη ζε 17% - 18%. Όζνλ αθνξά ηε δηάξζξσζε ηεο θαηαλάισζεο κεηαμχ 

ησλ επηκέξνπο θαηεγνξηψλ πξντφλησλ, ην 2007 εθηηκάηαη φηη ε πάξηδα-

κνξηαδέια απέζπαζε ην κεγαιχηεξν κεξίδην (26%-27%) θαη αθνινχζεζαλ ηα 

ινπθάληθα (πεξίπνπ 21%), ην δακπφλ (18%-19%) θαη ηα αιιαληηθά πνπιεξηθψλ 

(14%-15%). 

Θαηά ην 2007 ε εηαηξεία Λίθαο Ξ.Γ. ΑΒΔΔ εθηηκάηαη φηη ζπγθέληξσζε 

κεξίδην αγνξάο16% πεξίπνπ, ε Θξέηα Φάξκ ΑΒΔΔ αθνινχζεζε κε κεξίδην ηεο 

ηάμεο ηνπ 15% θαη ε εηαηξεία θαληήο ΑΒΔΔ απέζπαζε ην 14% πεξίπνπ ηεο 

εγρψξηαο αγνξάο. 

Ζ εηζαγσγηθή δηείζδπζε ζηελ αγνξά αιιαληηθψλ θαη θνλζεξβψλ 

θξέαηνο είλαη ζπγθξηηηθά πεξηνξηζκέλε, κε αηζζεηή παξνπζία πεξηζζφηεξν 

ζην ηνκέα ησλ θνλζεξβψλ. Ζ εγρψξηα αγνξά θξεαηνζθεπαζκάησλ ζπκπίπηεη 

ζρεδφλ κε ηελ εγρψξηα παξαγσγή, θαζψο νη εηζαγσγέο θαη νη εμαγσγέο ησλ ελ 

ιφγσ πξντφλησλ είλαη πνιχ πεξηνξηζκέλεο. Ρν κέγεζνο αγνξάο παξνπζίαζε 

αλνδηθή πνξεία ην ρξνληθφ δηάζηεκα 1996-2007, κε κέζν εηήζην ξπζκφ 

αχμεζεο 4,5%. Ρν 2007 εθηηκάηαη ζε 47.000 ηφλνπο, απμεκέλν θαηά 3,3% 

έλαληη ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο. Ρν κεγαιχηεξν κέξνο ηεο αγνξάο θαιχπηεηαη 

απφ παξαζθεπάζκαηα ρνηξηλνχ θαη βνδηλνχ θξέαηνο, ελψ ην ππφινηπν αθνξά 

παξαζθεπάζκαηα απφ θξέαο πνπιεξηθψλ. 
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Νη επηρεηξήζεηο Hellenic Catering AE θαη Εειηαιίδεο ΑΔ 

θαηαιακβάλνπλ θνξπθαίεο ζέζεηο, κε εθηηκψκελα κεξίδηα αγνξάο ηεο ηάμεσο 

ηνπ 8% θαη 7% αληίζηνηρα. 

Νη πξννπηηθέο εμέιημεο ηνπ θιάδνπ ησλ αιιαληηθψλ θαη ησλ 

θξεαηνζθεπαζκάησλ ηα πξνζερή έηε δηαγξάθνληαη επλντθέο. 

 

4.5 Ζ ΕΖΡΖΠΖ ΡΥΛ ΑΙΙΑΛΡΗΘΥΛ ΘΑΗ ΘΟΔΑΡΝΠΘΔΑΠΚΑΡΥΛ 

4.5.1 ΞΟΝΠΓΗΝΟΗΠΡΗΘΝΗ ΞΑΟΑΓΝΛΡΔΠ ΡΖΠ ΕΖΡΖΠΖΠ 

Πε γεληθέο γξακκέο, ε δήηεζε δηαθφξσλ πξντφλησλ επεξεάδεηαη 

ζεκαληηθά απφ ηηο ηηκέο, ηφζν ησλ ηδίσλ φζν θαη ησλ ππνθαηάζηαησλ ή 

ζπκπιεξσκαηηθψλ αγαζψλ ηνπο. Όζν αθνξά ην θξέαο γεληθφηεξα, απηφ 

απνηειεί ζηε ρψξα καο έλα βαζηθφ είδνο δηαηξνθήο θαη, σο εθ ηνχηνπ, ε 

δήηεζή ηνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ρακειή ειαζηηθφηεηα σο πξνο ηελ ηηκή. 

Υζηφζν ηα αιιαληηθά ζεσξνχληαη σο επί ην πιείζηνλ ζπκπιεξσκαηηθφ 

ζηνηρείν δηαηξνθήο θαη θαηαλαιψλνληαη ζπλήζσο κε ηε κνξθή «πξφρεηξνπ 

γεχκαηνο» (snack), επνκέλσο δηαθξίλνληαη απφ κεγαιχηεξε ειαζηηθφηεηα σο 

πξνο ηελ ηηκή, ε νπνία ζε ζπλδπαζκφ κε ην δηαζέζηκν εηζφδεκα ησλ 

θαηαλαισηψλ, επεξεάδνπλ ηε δηάξζξσζε ηεο θαηαλάισζεο κεηαμχ ησλ 

επηκέξνπο θαηεγνξηψλ αιιαληηθψλ (ή ησλ δηαθφξσλ εκπνξηθψλ ζεκάησλ), 

θαζνξίδνληαο ην βαζκφ ππνθαηάζηαζήο ηνπο.  

Ξεξαηηέξσ, φζνλ αθνξά ηηο επί κέξνπο θαηεγνξίεο ησλ εγρσξίσο 

παξαγνκέλσλ πξντφλησλ θξέαηνο, ηνλ εληνλφηεξν ξπζκφ αχμεζεο ησλ ηηκψλ 

παξαγσγνχ εγρψξηαο αγνξάο εκθάληζαλ θαηά ζεηξά νη θαηεγνξίεο: 

«κπξηδφιεο θαη ινηπά θαπληζηά θξέαηα», «κνξηαδέια» θαη «ζαιάκηα». 

Έλαο εμίζνπ ζεκαληηθφο παξάγνληαο ν νπνίνο επεξεάδεη ζεηηθά ηελ 

δήηεζε αιιαληηθψλ θαη θξεαηνζθεπαζκάησλ είλαη ν κεησκέλνο ρξφλνο ησλ 

ζχγρξνλσλ λνηθνθπξηψλ γηα ηελ παξαζθεπή θαγεηνχ, ιφγσ ησλ απμεκέλσλ 

επαγγεικαηηθψλ θαη θνηλσληθψλ ππνρξεψζεσλ. Απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα, 

φπσο έρεη παξαηεξεζεί ηα ηειεπηαία ρξφληα λα έρνπκε κηα αχμεζε ησλ 

γεπκάησλ εθηφο ζπηηηνχ θαη ησλ γεπκάησλ ζε εζηηαηφξηα γξήγνξεο 

εμππεξέηεζεο. Ρα εζηηαηφξηα γξήγνξεο εμππεξέηεζεο έρνπλ θαζηεξσζεί ζηε 

ζεκεξηλή επνρή σο ρψξνη ζπλάληεζεο θαη ςπραγσγίαο, εηδηθφηεξα ησλ 

ειηθηαθά κηθξφηεξσλ νκάδσλ ηνπ πιεζπζκνχ, γεγνλφο πνπ δεκηνπξγεί 

επλντθέο ζπλζήθεο γηα ηε δήηεζε ησλ εμεηαδνκέλσλ πξντφλησλ. 



 61 

Ζ δήηεζε ησλ αιιαληηθψλ επεξεάδεηαη επίζεο απφ ηηο δηαηξνθηθέο 

ζπλήζεηεο ησλ θαηαλαισηψλ. Ρα αιιαληηθά ζεσξνχληαη απφ πνιινχο σο 

ζπκπιήξσκα γεχκαηνο. Ζ ηάζε πνπ επηθξαηεί γηα πην πγηεηλή δηαηξνθή, 

επεξεάδεη ηε δήηεζε ησλ ελ ιφγσ πξντφλησλ. Ζ αληίιεςε πνπ επηθξαηεί γηα 

ηε ζσκαηηθή πγεία θαη εκθάληζε, επλνεί ηηο πσιήζεηο νξηζκέλσλ θαηεγνξηψλ 

αιιαληηθψλ (π.ρ. αιιαληηθά κε ρακειά ιηπαξά) «εηο βάξνο» άιισλ εηδψλ 

αιιαληηθψλ. 

Ζ θαηαλάισζε αιιαληηθψλ θαη θξεαηνζθεπαζκάησλ εμαξηάηαη επίζεο 

απφ ην κέγεζνο ηνπ πιεζπζκνχ θαη ηελ ειηθηαθή ηνπ δηάξζξσζε. Ζ ειηθία 

ζρεηίδεηαη ηφζν κε ηηο δηαθνξεηηθέο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο θαη πξνηηκήζεηο, 

φζν θαη κε ηνλ ηξφπν δσήο. Πχκθσλα κε ηελ απνγξαθή ηεο ΔΠΔ, ν 

πξαγκαηηθφο πιεζπζκφο ηεο Διιάδαο ην 2001 αλήιζε ζε 10.964.020 άηνκα. 

Απφ ηελ θαηαλνκή ησλ ζηνηρείσλ ηεο ηειεπηαίαο απνγξαθήο θαηά νκάδεο 

ειηθηψλ πξνθχπηεη φηη, ε ειηθηαθή νκάδα κεηαμχ 5-19 εηψλ ζπγθέληξσλε 

1.863.692 άηνκα (17% ηνπ ζπλφινπ), ε νκάδα 20-29 εηψλ 1.677.635 άηνκα 

(15,3% ηνπ ζπλφινπ) θαη ε νκάδα 30-64 5.017.814 άηνκα (45,8% ηνπ 

ζπλφινπ). 

Ξέξαλ φκσο ηνπ πιεζπζκνχ πνπ δηακέλεη ζηε ρψξα θαη δεδνκέλεο ηεο 

πςειήο ηνπξηζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο πνπ ππάξρεη, ν εηζεξρφκελνο ηνπξηζκφο 

είλαη έλαο αθφκε πξνζδηνξηζηηθφο παξάγνληαο ηεο δήηεζεο. Όπσο θαίλεηαη 

θαη απφ ηα ζηνηρεία θαηαγξαθήο ηεο ηνπξηζηηθήο δήηεζεο, νη ζπλνιηθέο 

εηήζηεο αθίμεηο αιινδαπψλ ζηε ρψξα ηελ πεξίνδν 1999-2006 εκθάληζαλ κέζν 

εηήζην ξπζκφ αχμεζεο 4,61% γηα λα αλέιζνπλ ηειηθά ζε 17,3 εθ. ην 2006. 

Ξέξαλ φκσο ησλ αθίμεσλ ζεκαζία έρεη θαη ην πιήζνο ησλ ηνπξηζηηθψλ 

δηαλπθηεξεχζεσλ. Όπσο πξνθχπηεη απφ ηα ζρεηηθά ζηνηρεία, ην ζχλνιν ησλ 

δηαλπθηεξεχζεσλ ζε ηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα θνξπθψζεθε ην έηνο 2000 (61,3 

εθαη. δηαλπθηεξεχζεηο), κέρξη ην 2004 παξνπζίαζε ζπλερή δηαρξνληθή 

κείσζε, ελψ ηα έηε 2005-2006 επαλήιζε ζε ηξνρηά αλάθακςεο. 

Ζ δήηεζε αιιαληηθψλ θαη θξεαηνζθεπαζκάησλ κπνξεί λα κεηαβιεζεί 

θαη απφ απξφβιεπηεο αηηίεο. Πην πξφζθαην παξειζφλ, ηα θξνχζκαηα ηεο 

ζπνγγψδνπο εγθεθαινπάζεηαο θαη νη δηνμίλεο, νδήγεζαλ ζε πξνζσξηλή 

κείσζε ηεο δήηεζεο ησλ πξντφλησλ θξέαηνο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 

αιιαληηθψλ θαη θξεαηνζθεπαζκάησλ. 

 



 62 

4.5.2.ΚΔΠΖ ΚΖΛΗΑΗΑ ΓΑΞΑΛΖ ΡΩΛ ΛΝΗΘΝΘΟΗΩΛ ΓΗΑ ΑΙΙΑΛΡΗΘΑ 

Πηνπο πίλαθεο 4.5.2.1 θαη 4.5.2.2 ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ 

παξνπζηάδνληαη νξηζκέλα απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο Έξεπλαο Νηθνγελεηαθψλ 

Ξξνυπνινγηζκψλ πνπ πξαγκαηνπνίεζε ε Δζληθή Πηαηηζηηθή πεξεζία 

Διιάδνο (ΔΠΔ) θαηά ηελ πεξίνδν Φεβξνπαξίνπ 2004-Ηαλνπαξίνπ 2005, 

φζνλ αθνξά ηηο κέζεο κεληαίεο δαπάλεο ησλ λνηθνθπξηψλ γηα αιιαληηθά. 

Δηδηθφηεξα, ζηνλ πίλαθα 4.5.2.1 παξαηίζεληαη ζηνηρεία γηα ην κέζν φξν ησλ 

κεληαίσλ αγνξψλ ησλ λνηθνθπξηψλ γηα είδε δηαηξνθήο, θξέαο (ζπλνιηθά) θαη 

αιιαληηθά (αλά θαηεγνξία), ηφζν ζπλνιηθά φζν θαη αλά θαηεγνξία πεξηνρήο. 

Όπσο πξνθχπηεη απφ ηα ζηνηρεία ηεο έξεπλαο απηήο, ηελ πεξίνδν 

2004/2005, ε κέζε κελαία δαπάλε ησλ λνηθνθπξηψλ γηα θξέαο αλήιζε ζε 

€67,66, θαιχπηνληαο ην 23,4% ησλ κέζσλ κεληαίσλ δαπαλψλ γηα είδε 

δηαηξνθήο (€288,96). Ζ αληίζηνηρε κέζε κεληαία δαπάλε ησλ λνηθνθπξηψλ 

γηα «αιιαληηθά θαη θξέαηα αιίπαζηα θιπ.» αλήιζε ζε €7,72 αλεμαξηήησο 

πεξηνρήο εγθαηάζηαζεο ηνπ λνηθνθπξηνχ, ελψ ζρεηηθά πςειφηεξε ήηαλ ε 

αληίζηνηρε δαπάλε ζηελ πεξηθέξεηα πξσηεπνχζεο (€8,76) θαη ηε 

Θεζζαινλίθε (€8,47) θαη ρακειφηεξε ζηηο αγξνηηθέο (€5,63). 

Πηνλ πίλαθα 1.5.2.2 παξαηίζεηαη ν κέζνο φξνο ησλ κεληαίσλ πνζνηήησλ γηα 

«αιιαληηθά θαη θξέαηα αιίπαζηα θιπ.», πνπ απνθηήζεθαλ απφ ηα 

λνηθνθπξηά. Πχκθσλα κε ηα παξνπζηαδφκελα ζηνηρεία, ηα λνηθνθπξηά 

(αλεμαξηήησο πεξηνρήο) αγφξαζαλ θαηά κέζν φξν 1.103,15 γξακκάξηα απφ ηα 

εμεηαδφκελα πξντφληα ζε κεληαία βάζε. Ρελ πξψηε ζέζε θαηέιαβαλ νη 

εκηαζηηθέο πεξηνρέο κε 1.232,48 γξακκάξηα κεληαίσο θαη αθνινχζεζε ε 

πεξηθέξεηα πξσηεπνχζεο κε 1.181,99 γξακκάξηα αληίζηνηρα. 

Ρέινο, απφ ηελ ίδηα έξεπλα πξνθχπηεη φηη, απφ ηηο ζπλνιηθέο κεληαίεο 

πνζφηεηεο “αιιαληηθψλ θαη θξεάησλ , αιηπάζησλ θιπ.” πνπ πξνκεζεχνληαη ηα  

λνηθνθπξηά, πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 15% αληηζηνηρεί ζε πξντφληα κε κεησκέλα 

ιηπαξά (ηχπνπ light). 
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Ξίλαθαο 4.5.2.1: Κέζνο φξνο κεληαίσλ αγνξψλ θαη ζε είδνο απνιαβψλ ησλ 

λνηθνθπξηψλ θαηά αζηηθέο, εκηαζηηθέο θαη αγξνηηθέο πεξηνρέο. 

 
 
 

 
Πχλνιν 
πεξηνρψλ 
 

Αζηηθέο πεξηνρέο 
  Ζκηαζηηθέο 
πεξηνρέο 
 

Αγξνηηθέο 
πεξηνρέο Πχλνιν 

αζηηθψλ 
Ξεξηθέξεηα 
πξσηεχνπζαο 

Ξνιενδνκηθφ 
ζπγθξφηεκα 
Θεζ/θεο 

Ινηπέο 
αζηηθέο 

Πχλνιν 
αγνξψλ θαη 
απνιαβψλ ζε 
είδνο 

2163,06 
 

2324,66 
 

2428,87 
 

2367,36 
 

2149,97 
 

2044,22 
 

 
1703,3 

Πχλνιν 
αγνξψλ  

 
1792,28 

 

1940,59 
 

2013,2 
 

 
1979,49 

 

 
1815,61 

 

 
 

1712,18 

 
 

1353,17 
Δίδε 
δηαηξνθήο 
 

288,96 297,02 305,84 287,55 286,9 307,4 251,61 

Θξέαο (ζε 
θάζε είδνο 
πεξηιακβάλεηα
η θαη ν θηκάο) 

67,66 68,72 72,75 58,58 66,19 71,37 62 

Αιιαληηθά θαη 
θξέαηα 
αιίπαζηα ζε 
άικε μεξά ή 
θαπληζηά θ.ι.π 

7,72 8,24 8,76 8,47 7,38 8,35 5,63 

Αιιαληηθά θαη 
θξέαηα πιήξε 
ζε ιηπαξά 

5,76 5,9 5,94 6,71 5,54 6,63 4,78 

Αιιαληηθά θαη 
θξέαηα κε 
κεησκέλα 
ιηπαξά 

1,36 1,66 2,14 1,27 1,08 1,18 0,49 

Βξψζηκα 
εληφζζηα 

0,6 0,68 0,68 0,48 0,75 0,55 0,36 

Ινηπά είδε 
δηαηεξεκέλνπ, 
επεμεξγαζκέλν
π ή 
παξαζθεπαζκέ
λνπ θξέαηνο 

0,79 0,79 0,96 0,57 0,62 1,04 0,64 

Αμία:€                                                                Ξεγή: ΔΠΔ (Έξεπλα νηθνγελεηαθψλ πξνυπνινγηζκψλ 2004/2005) 
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Ξίλαθαο 4.5.2.2: Κέζνο φξνο κεληαίσλ πνζνηήησλ νξηζκέλσλ εηδψλ πνπ 
απνθηήζεθαλ απφ ηα λνηθνθπξηά θαηά αζηηθέο, εκηαζηηθέο θαη αγξνηηθέο 
πεξηνρέο.  

 
 
 

 
Πχλνιν 
πεξηνρψλ 
 

Αζηηθέο πεξηνρέο 

  
Ζκηαζηηθέο 
πεξηνρέο 
 

Αγξνηηθέο 
πεξηνρέο Πχλνιν 

αζηηθψλ 
Ξεξηθέξεηα 
πξσηεχνπζαο 

Ξνιενδνκηθφ 
ζπγθξφηεκα 
Θεζ/θεο 

Ινηπέο 
αζηηθέο 

Θξέαο (ζε 
θάζε είδνο 
πεξηιακβάλε
ηαη θαη ν 
θηκάο) 

11420,19 11599,4 12195,2 16680,9 11147,8 11878,5 10560,3 

Αιιαληηθά 
θαη θξέαηα 
αιίπαζηα ζε 
άικε μεξά ή 
θαπληζηά 
θ.ι.π 

1103,15 1142,26 1181,99 1178,26 1068,58 1232,48 898,17 

Αιιαληηθά 
θαη θξέαηα 
πιήξε ζε 
ιηπαξά 

828,77 820,5 803,59 937,73 804,29 1006,23 750,66 

Αιιαληηθά 
θαη θξέαηα 
κε κεησκέλα 
ιηπαξά 

166,79 202,9 261,34 152,31 131,67 134,34 67,57 

Βξψζηκα 
εληφζζηα 

107,6 118,86 117,06 88,22 132,62 91,9 79,94 

Ινηπά είδε 
δηαηεξεκέλν
π, 
επεμεξγαζκέ
λνπ ή 
παξαζθεπαζ
κέλνπ 
θξέαηνο 

58,03 59,21 77,61 6,4 50,03 87,82 36,48 

Ξνζφηεηα: γξακκάξηα                                   Ξεγή: ΔΠΔ (Έξεπλα νηθνγελεηαθψλ πξνυπνινγηζκψλ 2004/2005) 
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ΘΔΦΑΙΑΗΝ 5Ν                                                                                                                             

ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑ ΞΑΟΑΓΥΓΖΠ ΞΟΝΦΌΛΡΥΛ ΘΟΔΑΡΝΠ 

 

5.1 ΗΠΡΝΟΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ 

 Ρν θξέαο απφ ηνπο πξντζηνξηθνχο ρξφλνπο , απνηέιεζε ην βαζηθφηεξν 

κέξνο ηεο δίαηηαο ηνπ αλζξψπνπ. Δίλαη γλσζηφ αθφκε φηη ην θπλήγη βνήζεζε 

ηα κέγηζηα γηα ηελ επηβίσζή ηνπ. Πήκεξα ην θξέαο ησλ θαηνηθίδησλ δψσλ θαη 

πηελψλ εμαθνινπζεί λα απνηειεί ηελ θπξηφηεξε πεγή πξσηετλψλ. Δίλαη έλα 

ηξφθηκν πνπ ραξαθηεξίδεηαη γηα ηε γεπζηηθφηεηα θαη ηελ πςειή ζξεπηηθή 

αμία. Ξεξηέρεη πξσηεΐλεο κε πςειή βηνινγηθή αμία θαη κεγάιε πνζφηεηα 

ζηδήξνπ θαη βηηακηλψλ ζπκπιέγκαηνο B. Ζ θαηαλάισζε θξέαηνο ζεσξείηαη 

δείθηεο νηθνλνκηθήο επεκεξίαο θαη ηξφπνη δηάζεζεο θαη επεμεξγαζίαο 

ζπλερψο πιεζαίλνπλ. Κηα απφ ηηο βαζηθφηεξεο νκάδεο πξντφλησλ ηνπ 

θξέαηνο είλαη θαη ηα δηάθνξα θξεαηνζθεπάζκαηα. Ζ  παξαγσγή ηνπο άξρηζε 

ήδε απφ ηνπο πξντζηνξηθνχο ρξφλνπο, φηαλ αθφκε ν άλζξσπνο εμαζθάιηδε κε 

ην θπλήγη κηα πνζφηεηα ηξνθήο πνπ έπξεπε λα δηαξθέζεη γηα κεγάιν ρξνληθφ 

δηάζηεκα, νπφηε πξνέθππηε απηφκαηα ε αλάγθε εμεχξεζεο κεζφδσλ 

ζπληήξεζεο ησλ απνζεκάησλ απηψλ. Ξηζαλφλ ηφηε λα πξνέθπςε θαη ην 

πξψην θξεαηνζθεχαζκα: θξέαο πνπ απνμεξάλζεθε ζηνλ ήιην!  

Νη πξψηεο ιεπηνκεξείο πεξηγξαθέο γηα ηελ παξαγσγή αιιαληηθψλ 

αλαθέξνληαη ζηνλ Όκεξν. Υζηφζν ε παξαγσγή θαη ε θαηαλάισζε ηνπο 

επεθηάζεθε ζεκαληηθά θαηά ηνπο ξσκατθνχο ρξφλνπο. Άιισζηε, ζηελ 

ιαηηληθή ιέμε “salsus”, πνπ ζεκαίλεη ην αιαηηζκέλν θαη γεληθφηεξα 

ζπληεξεκέλν θξέαο, νθείιεηαη θαη ην φλνκα ζαιάκη. Απφ ηηο κεζνγεηαθέο 

ρψξεο ε παξαγσγή ησλ πξντφλησλ θξέαηνο επεθηάζεθε ζηαδηαθά ζηηο ρψξεο 

ηεο βφξεηαο Δπξψπεο, φπνπ γλψξηζε θαη κεγάιε άλζηζε. Πηηο ρψξεο απηέο 

αξρίδνπλ λα παξάγνληαη πξντφληα κε λέεο κεζφδνπο επεμεξγαζίαο, νη νπνίεο 

πνιιέο θνξέο ήηαλ πξνζαξκνζκέλεο ζηηο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο ηνπ. Έηζη 

ζε ηνπνζεζίεο κε κεγάιν πςφκεηξν θαη μεξφ θιίκα αλαπηχρζεθαλ 

πεξηζζφηεξν νη κέζνδνη παξαγσγήο αθπδαησκέλσλ πξντφλησλ σξίκαλζεο. 

Αληίζεηα ζε άιιεο πεξηνρέο εθαξκφζζεθαλ κέζνδνη ζεξκηθήο επεμεξγαζίαο 

θαη ηα πξντφληα πνπ παξάγνληαλ ραξαθηεξίδνληαλ απφ ην γεγνλφο φηη είραλ 

ππνζηεί κηα έληνλε ζέξκαλζε. 
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Πηελ Διιάδα, ε παξαγσγή πξντφλησλ θξέαηνο άξρηζε δεηιά κεξηθά 

ρξφληα κεηά ηελ ηνπξθνθξαηία. Έλα κεγάιν άικα έγηλε ηε δεθαεηία ηνπ 1970, 

φηαλ άξρηζαλ λα ηδξχνληαη πιήξσο εθζπγρξνληζκέλεο κνλάδεο παξαγσγήο 

θξεαηνζθεπαζκάησλ, ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ έρεη ζέζεη ε Δ.Δ. 

Κηα ζεκαληηθή φκσο πνζφηεηα παξάγεηαη αθφκε θαη ζήκεξα απφ βηνηερληθέο 

κνλάδεο, νη νπνίεο εμαθνινπζνχλ λα δηαηεξνχλ ηνλ ειιεληθφ ραξαθηήξα 

νξηζκέλσλ παξαδνζηαθψλ πξντφλησλ. 

Πχκθσλα κε ηνλ θψδηθα Ρξνθίκσλ θαη πνηψλ σο αιιαληηθά λννχληαη 

ηα πξντφληα πνπ έρνπλ ππνζηεί εηδηθή ηερλνινγηθή επεμεξγαζία θαη 

παξαζθεπάδνληαη απφ θξέαο ή/θαη βξψζηκα παξαπξντφληα θξέαηνο ζε 

θνκκάηηα ή φρη, ζηα νπνία κπνξνχλ λα πξνζηεζνχλ, πξψηεο, βνεζεηηθέο θαη 

πξφζζεηεο χιεο θαη ηα νπνία κπνξεί λα είλαη ή φρη ελζεθεπκέλα ζε θπζηθά ή 

ηερλεηά πεξηβιήκαηα ή λα δηαηίζεληαη ζε απηνηειή θνκκάηηα. 

 

5.2. ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑ ΡΥΛ ΞΟΝΦΌΛΡΥΛ ΑΙΙΑΛΡΝΞΝΗΗΑΠ 

5.2.1. ΞΟΝΪΝΛΡΑ ΑΙΙΑΛΡΝΞΝΗΗΑΠ ΒΟΑΠΡΑ (ΘΔΟΚΗΘΖΠ 

ΔΞΔΜΔΟΓΑΠΗΑΠ) ΑΞΝ ΠΓΘΝΞΡΝ ΘΟΔΑΠ 

 Βξαζηά αιιαληηθά ή πξντφληα ζεξκηθήο επεμεξγαζίαο απφ ζχγθνπην 

θξέαο είλαη ηα αιιαληηθά ηα νπνία κεηά απφ ηνλ ηεκαρηζκφ ηνπ λσπνχ ή 

θαηαςπγκέλνπ θξέαηνο θαη ιίπνπο, ηελ παξαγσγή θαη ελζήθεπζε ηεο 

θξεαηφπαζηαο, πθίζηαληαη πάληνηε ζεξκηθή επεμεξγαζία. Ρα πξντφληα απηά 

παξάγνληαη κε ηελ πξνζζήθε άιαηνο, ληηξσδψλ θαη θσζθνξηθψλ αιάησλ, 

ακχινπ, δηαθφξσλ κε ζπλαθψλ κε ην θξέαο πξσηετλψλ(γάιαθηνο, ζφγηαο 

θ.ι.π), θαζψο θαη λεξνχ. Ζ πξνζζήθε ηνπ λεξνχ, πνπ γίλεηαη ζπλήζσο ππφ 

κνξθή πάγνπ, ζε ζπλδπαζκφ κε ην αιάηη επηθέξεη κηα θαιχηεξε δηφγθσζε, 

δηάιπζε θαη ζπλεπψο ελεξγνπνίεζε ησλ κπτθψλ πξσηετλψλ κε απνηέιεζκα 

ηνλ επθνιφηεξν ζρεκαηηζκφ ηνπ “ζπλδεηηθνχ” πξσηετληθνχ πιέγκαηνο. Πηφρνο 

ηνπ ηεκαρηζκνχ είλαη ε εθρχιηζε φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξεο πνζφηεηαο απφ 

ηηο πξσηεΐλεο ησλ κπτθψλ ηληδίσλ, νη νπνίεο ζπκβάιινπλ απνθαζηζηηθά ζηε 

ζπγθξάηεζε ηνπ λεξνχ θαη ηε γαιαθηνκαηνπνίεζε ηνπ ιίπνπο. Νη δηαιπκέλεο 

απηέο πξσηεΐλεο θαιχπηνπλ ππφ κνξθή ιεπηήο πξσηετληθήο κεκβξάλεο ηα 

ζσκαηίδηα ηνπ ιίπνπο, ε νπνία ζηε ζπλέρεηα κε ηε ζεξκηθή κεηνπζίσζε (πήμε) 

πνπ ζα ππνζηεί, αθ‟ ελφο κελ εκπνδίδεη ηε ζπλέλσζε γεηηνληθψλ 

ιηπνζθαηξίσλ θαη ην δηαρσξηζκφ ηνπο ππφ κνξθή νξαηψλ λεζηδίσλ ιίπνπο θαη 
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αθ‟ εηέξνπ ζα ζηεξενπνηήζεη ηε κάδα ηνπ πξντφληνο, θαζηζηψληαο ην ηθαλφ λα 

θφβεηαη ζε θέηεο. Απφ ηα πιένλ γλσζηά είδε βξαζηψλ αιιαληηθψλ είλαη ηα 

ινπθάληθα θξαλθθνχξηεο, ε πάξηδα, ην παξηδάθη, ε κνξηαδέια θ.α. 

 

Δπηινγή πξώηωλ, βνεζεηηθώλ θαη πξόζζεηωλ πιώλ 

 Ζ ζεξκηθή επεμεξγαζία ζηελ νπνία ππνβάιινληαη ηα βξαζηά 

αιιαληηθά, εθηφο απφ ηελ πήμε ησλ πξσηετλψλ θαη ηε ζηεξενπνίεζε ηεο 

θξεαηνκάδαο, επηθέξεη ζαλάησζε ησλ βιαζηηθψλ κνξθψλ ησλ βαθηεξίσλ. Ζ 

εμπγίαλζε φκσο απηή δελ πξέπεη ζε θακηά πεξίπησζε λα πξνθαιέζεη 

ραιάξσζε ησλ θαλφλσλ πγηεηλήο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξαγσγηθήο 

δηαδηθαζίαο. Ζ άξηζηε επνκέλσο πγηεηλή θαηάζηαζε ησλ πξψησλ θαη 

βνεζεηηθψλ πιψλ, απνηειεί ηε βαζηθφηεξε πξνυπφζεζε γηα ηελ επηινγή ηνπο 

θαη ζε ηειηθή αλάιπζε γηα ηελ επηηπρία ηεο παξαγσγήο. Θαθέο ζπλζήθεο 

πγηεηλήο θαηά ηε ζπληήξεζε, κεηαθνξά, ηεκαρηζκφ θαη ηππνπνίεζε ησλ 

πξψησλ πιψλ, απμάλνπλ ην κηθξνβηαθφ ηνπο θνξηίν θαη νδεγνχλ ζπρλά ζε 

ζθάικαηα παξαγσγήο. 

Θξέαο απφ λεαξά δψα έρεη πνχ θαιή ΗΠ (Ηθαλφηεηα Ππγθξάηεζεο 

Ύδαηνο) θαη ελδείθλπηαη πεξηζζφηεξν γηα ηε παξαγσγή ησλ πξντφλησλ 

απηψλ. Ρν άπαρν θξέαο, φηαλ πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ παξαγσγή 

ιεπηνηεκαρηζκέλσλ βξαζηψλ αιιαληηθψλ, ζηα νπνία ε “ηξαγαλή θαη 

ρπκψδεο” ζχζηαζε απνηειεί βαζηθφ πνηνηηθφ θξηηήξην, (π.ρ. ηα αιιαληίδηα 

θξαλθθνπξηεο) πξέπεη λα είλαη πινχζην ζε ζπλδεηηθφ ηζηφ. 

Ρν   pH ηνπ άπαρνπ θξέαηνο πξέπεη λα θπκαίλεηαη κεηαμχ ηνπ 5,8 θαη 

6,2. Θξέαο κε πςειφ pH, φπσο είλαη απηφ κε DFD (Dark=ζθνηεηλφρξσκα, 

Firm=ζθιεξφ, Dry=ζηεγλφ) ραξαθηήξα, απμάλεη ηελ ΗΠ, επηβξαδχλεη φκσο 

ηε δεκηνπξγία ηνπ εξπζξνχ ρξψκαηνο (πνπ είλαη ην επηζπκεηφ). Αληίζεηα 

θξέαο κε ρακειή pH, θξέαο PSE (Pale=σρξφ, Soft=καιαθφ, 

Exudative=πδαξέο) επεξεάδεη ζεηηθά ηε δεκηνπξγία ηνπ εξπζξνχ ρξψκαηνο, 

κεηψλεη φκσο ζεκαληηθά ηελ ΗΠ ηεο θξεαηφπαζηαο κε θίλδπλν ηελ απνβνιή 

λεξνχ θαη ιίπνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζεξκηθήο επεμεξγαζίαο. 

Ζ ρξεζηκνπνίεζε “ζεξκνχ θξέαηνο1” φπνπ θαη αλ είλαη δπλαηφλ πξέπεη 

λα πξνηηκάηαη. Ζ ραιαξή ζχλδεζε ησλ λεκαηίσλ ηεο αθηίλεο θαη ηεο 

κπνζίλεο, ην πςειφ ηνπ pH θαη ε κεγάιε πεξηεθηηθφηεηα ηνπ ζε ATP, 

                                                           
1
 Θερμό κρζασ: είναι αυτό που προζρχεται αμζςωσ μετά τθ ςφαγι του ηϊου 
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ζπλεπάγνληαη κηα πνιχ θαιή ΗΠ, κε απνηέιεζκα ην θξέαο απηφ λα κπνξεί λα 

ζπγθξαηεί κεγάιεο πνζφηεηεο λεξνχ. Ξαξάιιεια ε “αλνηθηή” απηή δνκή ηνπ 

επλνεί ηφζν ην ιεπηνηεκαρηζκφ φζν θαη ηε δηείζδπζε ησλ δηαθφξσλ αιάησλ, 

κε απνηέιεζκα ηε πεξαηηέξσ βειηίσζε ηεο ΗΠ θαη ηελ επθνιφηεξε 

δεκηνπξγία θαη ζηαζεξφηεηα ηνπ εξπζξνχ ρξψκαηνο.  

Ρν ιίπνο πξέπεη λα είλαη ζθιεξφ κε πςειφ βαζκφ ηήμεο, ππθλή θπηηαξηθή 

δνκή θαη πινχζην ζε ζπλδεηηθφ ηζηφ. Ρηο ηδηφηεηεο απηέο έρεη ην ρνηξηλφ ιίπνο 

απφ ηα κάγνπια, ηνλ ηξάρειν θαη ηε ξάρε ηνπ ζθαγίνπ ηνπ ρνίξνπ. 

Δπεηδή φκσο πνιιά απφ ηα πξντφληα απηά πθίζηαληαη έλαλ έληνλν 

ιεπηνηεκαρηζκφ (π.ρ. ινπθάληθα θξαλθθνχξηεο), παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα 

ζηνλ παξαγσγφ λα ρξεζηκνπνηεί ηππνπνηεκέλα ηεκαρίδηα θξέαηνο, πινχζηα 

ζε ζπλδεηηθφ ηζηφ θαη ιίπνο (trimmings), θαζψο θαη ιηπψδε ηζηφ θαηψηεξεο 

πνηφηεηαο, φπσο ιίπνο πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ απνιίπσζε ηεο ζπάιαο θαη 

ηνπ κεξνχ ή πεξηλεθξηθφ. Ρν ηειεπηαίν ρξεζηκνπνηείηαη ζε πεξηνξηζκέλε 

πνζφηεηα θαη απαηηείηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή θαηά ηε γαιαθησκαηνπνίεζή ηνπ. 

Κεγάιεο πνζφηεηεο κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε παξαγσγή ειαηησκαηηθψλ 

πξντφλησλ, φπσο απνβνιή κεγάιεο πνζφηεηαο ιίπνπο, πνπ είλαη νξαηφ θάησ 

απφ ηε ζήθε. Γηα ηελ απνθπγή ησλ πξνβιεκάησλ απηψλ γίλεηαη 

πξνγαιαθησκαηνπνίεζε κε πξσηεΐλεο γάιαθηνο ή ζφγηαο θαη λεξφ. Θαηά ηε 

ρξεζηκνπνίεζε ησλ Trimmings, πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε, φηη απηά 

θέξνπλ έλαλ πνιχ κεγαιχηεξν αξηζκφ κηθξννξγαληζκψλ απ‟ φηη ηα επκεγέζε 

ηεκάρηα θξέαηνο. Γηα ην ιφγν απηφ είλαη δπλαηφ ε παξαγσγή λα είλαη 

ειαηησκαηηθή. 

Νη βνεζεηηθέο θαη νη πξνζζεηηθέο χιεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ 

παξαγσγή ησλ βξαζηψλ αιιαληηθψλ είλαη: 

Ρν ρισξηνχρν λάηξην (αιάηη), ην νπνίν ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε ηεο 

ραξαθηεξηζηηθήο γεχζεο ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο, βειηηψλεη ηελ ηθαλφηεηα 

ζπληήξεζήο ηνπ θαη εληζρχεη ηε ζπγθξάηεζε λεξνχ απφ ηηο κπτθέο πξσηεΐλεο. 

Ζ επλντθή δξάζε ηνπ αιαηηνχ κεγαιψλεη φζν απμάλεη ε ζπγθέληξσζε ηνπ, 

θζάλνληαο ζην κεγηζηφ ηεο ζε ζπγθεληξψζεηο κεηαμχ 4-5%. Θαηά θαλφλα 

φκσο ε πεξηεθηηθφηεηα ησλ βξαζηψλ αιιαληηθψλ ζε ρισξηνχρν λάηξην, γηα 

γεπζηηθνχο θαη δηαηηεηηθνχο ιφγνπο, θπκαίλεηαη κεηαμχ 1,8-2,0%.    

 Πχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, ζηα βξαζηά αιιαληηθά 

επηηξέπεηαη ε ρξεζηκνπνίεζε κφλν ληηξσδψλ αιάησλ. Ρα ληηξηθά έρνπλ 
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απαγνξεπζεί, επεηδή ε άκεζε ζεξκηθή επεμεξγαζία πνπ πθίζηαληαη ηα 

πξντφληα απηά έρεη σο ζπλέπεηα ηελ θαηαζηξνθή ησλ ληηξναλαγσγηθψλ 

βαθηεξίσλ θαη ζπλεπψο ηελ αδπλακία αλαγσγήο ησλ αιάησλ απηψλ ζε 

ληηξψδε. Ζ δεκηνπξγία επνκέλσο ηνπ εξπζξνχ ρξψκαηνο ζα ήηαλ αηειήο θαη 

ην ηειηθφ πξντφλ ζα επηβαξχλνληαλ κε κεγαιχηεξεο ζπγθεληξψζεηο ληηξηθψλ 

θαη ληηξσδψλ αιάησλ ρσξίο θαλέλα ιφγν. 

 Ρα θσζθνξηθά άιαηα ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ παξαγσγή βξαζηψλ 

αιιαληηθψλ ζηελ πεξίπησζε πνπ ην θξέαο έρεη ράζεη ην ζεξκφ ηνπ 

ραξαθηήξα. Κηκνχληαη ηε δξάζε ηεο ATP πξνθαιψληαο ηε ραιάξσζε ησλ 

δεζκψλ αθηίλεο-κπνζίλεο κε απνηέιεζκα ηε βειηίσζε ηεο ΗΠ ηνπ θξέαηνο, 

ελψ ζπγρξφλσο απμάλνπλ ηε δηαιπηφηεηα ησλ κπτθψλ πξσηετλψλ κε 

απνηέιεζκα λα επλννχλ ηε γαιαθησκαηνπνίεζε ηνπ ιίπνπο. Ρα πεξηζζφηεξα 

θαηάιιεια ζεσξνχληαη ηα κνλν- θαη δηθσζθνξηθφ λάηξην θαη θάιην. 

 Ρα εδψδηκα νμέα θαη ηα άιαηα ηνπο απμάλνπλ ηελ ηνληθή ηζρχ ηεο 

θξεαηνκάδαο θαη ζηαζεξνπνηνχλ ην pH ζε πςειέο ηηκέο. Ππλεπψο βειηηψλνπλ 

ηελ ΗΠ θαη ηε γαιαθησκαηνπνηεηηθή ηθαλφηεηα ηνπ ςπρξνχ θξέαηνο. 

 Ρν αζθνξβηθφ νμχ θαη ηα αιαηά ηνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ 

επηηάρπλζε ηεο δεκηνπξγίαο, αιιά θαη ηε ζηαζεξνπνίεζε ηνπ εξπζξνχ 

ρξψκαηνο βνεζψληαο ηελ αλαγσγή ησλ ληηξσδψλ ζε κνλνμείδην ηνπ αδψηνπ. 

Ξξέπεη λα απνθεχγεηαη ε αλακημή ηνπ κε ηα ληηξψδε, γηαηί νη δχν νπζίεο 

αληηδξνχλ ηαρχηαηα, κε απνηέιεζκα λα απειεπζεξψλεηαη άκεζα ην 

κνλνμείδην ηνπ αδψηνπ θαη λα ράλεηαη. Ξξνζηίζεηαη πάληα πξνο ην ηέινο ηνπ 

ηεκαρηζκνχ. 

 Νη γαιαθησκαηνπνηεηέο ζπκβάιινπλ ζηε ζηαζεξφηεηα ηνπ 

γαιαθηψκαηνο θαη θαηά ζπλέπεηα βειηηψλνπλ ηελ ηθαλφηεηα ηεο 

θξεαηφπαζηαο λα δεζκεχεη θαη λα ζπγθξαηεί ιίπνο αθφκε θαη θαηά ηε ζεξκηθή 

επεμεξγαζία. Νη θπξηφηεξεο απφ ηηο νπζίεο απηέο είλαη ηα κνλν- θαη 

δηγιπθεξίδηα ησλ ιηπαξψλ νμέσλ θαη νη εζηέξεο απηψλ κε ην γαιαθηηθφ θαη ην 

θηηξηθφ νμχ. 

 Δληζρπηηθέο νπζίεο ηεο γεχζεο είλαη νπζίεο πνπ δηεγείξνπλ ηνπο 

γεπζηηθνχο θάιπθεο ηεο γιψζζαο θαη ηελ έθθξηζε ηνπ ζάιηνπ, πξνθαιψληαο 

κηα αίζζεζε “νινθιήξσζεο” ηεο γεπζηηθήο έληαζεο ηνπ πξντφληνο. Πηηο 

νπζίεο απηέο ζπγθαηαιέγνληαη ηα νμέα γινπηακηληθφ, ηλνζηληθφ θαη ην 

γνπαληιηθφ θαη ηα ηνπ λαηξίνπ άιαηά ηνπο. Πηα αιιαληηθά ζπλήζσο 
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ρξεζηκνπνηείηαη γινπηακηληθφ κνλνλάηξην (Monosodium Glutamate, MSG) 

πνπ είλαη δπλαηφλ λα πξνζηίζεηαη ζε πνζνζηφ κέρξη 0,2%. Θαηά θαηξνχο ε 

ρξεζηκνπνίεζε ησλ νπζηψλ απηψλ είρε απαγνξεπζεί επεηδή ζε επαίζζεηα 

άηνκα πξνθάιεζαλ δηαηαξαρέο ηεο πγείαο ηνπο αιιεξγηθήο κνξθήο. Ρν 

ζχλδξνκν απηφ ραξαθηεξίζηεθε σο “ζχλδξνκν ηνπ Ξεθίλνπ” ή ησλ “θηλέδηθσλ 

εζηηαηνξίσλ”, γηα ην ιφγν φηη εκθαληδφηαλ κεηά απφ ηελ θαηαλάισζε 

θαγεηψλ ζε θηλέδηθα εζηηαηφξηα ζηα νπνία γίλεηαη ρξήζε κεγάισλ 

πνζνηήησλ ηέηνησλ γεπζηηθψλ νπζηψλ. 

 Νη κε ζπλαθείο κε ην θξέαο πξσηεΐλεο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα 

εληζρχζνπλ ηηο ηδηφηεηεο ησλ κπτθψλ πξσηετλψλ. Βειηηψλνπλ ηελ ΗΠ ηεο 

θξεαηφπαζηαο θαη εληζρχνπλ ηε γαιαθησκαηνπνίεζε ηνπ ιίπνπο. Π‟ απηέο 

αλήθνπλ νη πξσηεΐλεο ηνπ γάιαθηνο, ηνπ πιάζκαηνο ηνπ αίκαηνο, ηνπ αβγνχ 

θαη ηεο ζφγηαο. Ξξνζηίζεληαη ππφ κνξθή ζθφλεο, ζηε θπζηθή ηνπο δειαδή 

θαηάζηαζε, ζηελ αξρή ηνπ ηεκαρηζκνχ  ζην άπαρν θξέαο. Κπνξεί φκσο λα 

πξνζηεζνχλ ππφ κνξθή γέιεο ή θαη γαιαθηψκαηνο. Γηα ηελ παξαγσγή ηεο 

γέιεο έλα κέξνο ησλ πξσηετλψλ απηψλ δηαιχεηαη ζε 4-6 κέξε ζεξκνχ λεξνχ 

θαη ηεκαρίδεηαη ζην θνχηεξ κέρξηο φηνπ ζρεκαηηζζεί κηα νκνηνγελήο κάδα. 

Απηή δηαηεξείηαη ζην ςπγείν θαη πξνζηίζεηαη ζηελ αξρή ηνπ ηεκαρηζκνχ. Γηα 

ηελ παξαγσγή ηνπ γαιαθηψκαηνο 1 κέξνο πξσηεΐλεο ηεκαρίδεηαη ζην θνχηεξ 

κε 5-7 κέξε ιίπνπο κέρξηο φηνπ ζρεκαηηζζεί κηα νκνηνγελήο κάδα. Πηε 

ζπλέρεηα πξνζηίζεηαη 5-7 κέξε λεξνχ, ζεξκνθξαζίαο 85-90 νC θαη ν 

ηεκαρηζκφο ζπλερίδεηαη έσο φηνπ παξαρζεί ην γαιάθησκα. Απηφ ηνπνζεηείηαη 

ζε αβαζή ζθεχε ζε ιεπηφζηξσκα θαη ζπληεξείηαη ππφ ςχμε. Ξξνζηίζεηαη κε 

ην ππφινηπν ιίπνο. 

 Ρν άκπιν έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα δεζκεχεη κεγάιεο πνζφηεηεο λεξνχ θαη 

λα εκπνδίδεη ηελ απνβνιή ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεξκηθήο επεμεξγαζίαο. Ζ 

πξνζζήθε ηνπ ακχινπ επεηδή απμάλεη ην ημψδεο ηεο θξεαηφπαζηαο θαη θαηά 

ζπλέπεηα ηηο δπλάκεηο ηξηβήο θαηά ηελ θνπή, πξνθαιεί ηαρχηεξε άλνδν ηεο 

ζεξκνθξαζίαο ηεο. Γηα ην ιφγν απηφ ην άκπιν πξνζηίζεηαη ζην ηέινο ηνπ 

ηεκαρηζκνχ. 

 Ρν λεξφ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε δηάιπζε θαη δηφγθσζε ησλ κπτθψλ 

πξσηετλψλ θαη ηε βειηίσζε ηνπ ρπκψδνπο ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο. 

Ξξνζηίζεηαη ππφ κνξθή πάγνπ, γηα λα εκπνδίζεη ηελ άλνδν ηεο ζεξκνθξαζίαο 

ηεο θξεαηφπαζηαο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηεκαρηζκνχ. 
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Τεκαρηζκόο ηωλ πξώηωλ πιώλ 

 Θαηά ηνλ ηεκαρηζκφ ηνπ θξέαηνο γηα ηελ παξαγσγή ηεο θξεαηφπαζηαο 

πξέπεη λα επηηεπρζεί άξηζηε αλάκημε θαη ζχλδεζε φισλ απηψλ ησλ 

αλνκνηνγελψλ ζπζηαηηθψλ, ζε κηα νκνηνγελή θαη ζηαζεξή κάδα. Ρελ 

απνζηνιή απηή αλαιακβάλνπλ λα εθηειέζνπλ ε αθηίλε θαη ε κπνζίλε επεηδή 

έρνπλ ηηο θαιχηεξεο “ζπλδεηηθέο ηθαλφηεηεο”. Όκσο νη θχξηεο απηέο ζπζηαιηέο 

πξσηεΐλεο είλαη εγθισβηζκέλεο ζηα κπτθά ηλίδηα. Ξξέπεη ζπλεπψο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ ηεκαρηζκνχ ηνπ θξέαηνο λα πξνθιεζεί ξήμε φζν ην δπλαηφ 

πεξηζζφηεξσλ κπτθψλ ηλψλ, ψζηε λα απειεπζεξσζνχλ νη πξσηετλεο πνπ 

πεξηέρνπλ. Γηα ηνλ ηεκαρηζκφ ησλ πξψησλ πιψλ ρξεζηκνπνηνχληαη νη κεραλέο 

θνπήο ηνπ θξέαηνο ζε θηκά ή θξεαηνκεραλέο, ν πνιηνπνηεηήο ή θνχηεξ θαη ν 

ιεπηνηεκαρηζηήο ή νκνγελνπνηεηήο ή γαιαθησκαηνπνηεηήο. Ρν θαηεςπγκέλν 

θξέαο θαη ην ιίπνο, πνπ απνηεινχλ ηε βαζηθή πξψηε χιε πνιιψλ 

αιιαληνβηνκεραληψλ, ζπλήζσο ηεκαρίδνλαηη κε ηηο κεραλέο θνπήο 

θαηεςπγκέλνπ θξέαηνο. Ρν ζεκαληηθφηεξν φκσο κεράλεκα ηεκαρηζκνχ κηα 

κνλάδαο παξαγσγήο κε βάζε ην θξέαο είλαη ην θνχηεξ. Κε απηφ 

επηηπγράλεηαη ν αδξφο ηεκαρηζκφο ή ιεπηφο ηεκαρηζκφο ηεο θξεαηφπαζηαο 

θαη ε αλάκημε θαη νκνηφκνξθε θαηαλνκή δηαθφξσλ ηζηψλ (ηεκάρηα θξέαηνο ή 

ιίπνπο) θαη άιισλ πξνζηηζέκελσλ πιηθψλ (ειηά, πηπεξηά, θπζηίθη αηγίλεο 

θ.α.). Ρν θνχηεξ απνηειείηαη απφ πεξηζηξεθφκελε αλνμείδσηε ιεθάλε κέζα 

ζηελ νπνία πεξηζηξέθνληαη θάζεηαη πξνο ηελ πιεπξά ηεο ιεθάλεο θαη κε 

κεγάιεο ηαρχηεηεο ηα καραίξηα ηνπ θνχηεξ πνπ είλαη ηνπνζεηεκέλα ζε 

νξηδφληην άμνλα. Ρα καραίξηα θαιχπηνληαη κε πξνζηαηεπηηθφ θάιπκκα θαη 

επηπιένλ ππάξρεη έλα δεχηεξν θάιπκκα πνπ επηπιένλ θαιχπηεη ηε ιεθάλε.  
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Πρήκα 2.2.1.1: Γηάγξακκα ξνήο παξαγσγήο ρνλδξνηεκαρηζκέλσλ βξαζηψλ 

αιιαληηθψλ (κνξηαδέια) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εχγηζε, ζχλζεζε 
ζπληαγήο 

Ξαξαιαβή ζεθψλ & πιηθψλ 
ζπζθεπαζίαο 

Ξαξαγσγή ιεπηνηεκαρηζκέλεο 
θξεαηφπαζηαο 

Ξαξαιαβή θαη ηππνπνήζε 
ηεκαρίσλ άπαρνπ θξέαηνο 

Ξξνεπεμεξγαζία ηεκαρίσλ άπαρνπ 
θξέαηνο ιίπνπο: 
- αιηπάζησζε άπαρνπ θξέαηνο κε 
άικε (κάιαμε) θαη πξφζζεηα 
- ηεκαρηζκφο ηνπ ιίπνπο ζε θχβνπο, 
δεκάηηζκα κε λεξφ (85 νC ) 

Τχμε ηεκαρίσλ 
θξέαηνο θαη ιίπνπο 

Αλάκημε ιεπηνηεκαρηζκέλεο 
θξεαηφπαζηαο κε ινηπά επκεγέζε ηεκάρηα 
θξέαηνο ή ιίπνπο (Θνχηεξ ή Επκσηήξη)  

Ρεκαρηζκφο ζην 
θνχηεξ 

Αιάηη 

Θαξπθεχκαηα 

NaNO2 

Φσζθνξηθά 

Δλζήθεπζε 

Θεξκηθή επεμεξγαζία 

Τχμε κε λεξφ θαη ζηε ζπλέρεηα ζην ςπγείν 

Ρππνπνίεζε & ζπζθεπαζία 

Ππληήξεζε (4 νC ) Γηαθίλεζε 
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 Ζ θνπή ηνπ θξέαηνο επηηπγράλεηαη θαιχηεξα φηαλ ηεκαρίδεηαη μεξφ, 

δει. ρσξίο ηελ πξνζζήθε αιαηηνχ θαη πάγνπ γηα ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα 

(2-3 πξψηεο πεξηζηξνθέο ηεο ιεθάλεο ππνδνρήο ηνπ θνχηεξ). Κεηά ηε ξήμε 

ησλ κπτθψλ θπηηάξσλ, νη πξσηεΐλεο ηνπο κε ηελ  επίδξαζε ηνπ ρισξηνχρνπ 

λαηξίνπ απμάλνπλ ηελ ειεθηξνζηαηηθή ηνπο θφξηηζε θαη εληζρχνπλ ηηο 

απσζηηθέο δπλάκεηο κεηαμχ ηνπο, δηεπξχλνληαο ηα θελά ηνπ δηθηπσηνχ ρψξνπ 

ησλ λεκαηίσλ ηεο αθηίλεο θαη ηεο κπνζίλεο. Όζν κεγαιχηεξεο είλαη νη 

απνζηάζεηο κεηαμχ ησλ λεκαηίσλ, ηφζν κεγαιχηεξε είλαη ε πνζφηεηα λεξνχ 

πνπ θαηαθξαηείηαη. Ρν κεγαιχηεξν κέξνο ησλ πξσηετλψλ δηνγθψλεηαη 

(ελπδαηψλεηαη), ελψ έλα άιιν κέξνο δηαιχεηαη. Απηέο νη “ελεξγνπνηεκέλεο”, 

νη δηαιπηέο ζην αιαηνχρν δηάιπκα θαη δηνγθψκελεο κπτθέο πξσηεΐλεο 

ζρεκαηίδνπλ ζηελ θξεαηφπαζηα ην πξσηετληθφ πιέγκα πνπ είλαη ππεχζπλν γηα 

ηε ζπλεθηηθφηεηα ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο. Κε ηελ πεξαηηέξσ θνπή ηνπ θξέαηνο 

θαη ηελ πξνζζήθε ηεο ππφινηπεο πνζφηεηαο λεξνχ απμάλεηαη αληίζηνηρα θαη ν 

φγθνο ηνπ πξσηετληθνχ πιέγκαηνο. Βέβαηα ε δπλαηφηεηα απνξξφθεζεο λεξνχ 

δελ είλαη απεξηφξηζηε θαη ζε θάζε πεξίπησζε δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην 

50% θαηά βάξνο, ηεο πνζφηεηαο ηνπ κπτθνχ ηζηνχ. Κε ηε ζηαδηαθή πξνζζήθε 

ηνπ πάγνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξαζθεπήο ηεο θξεαηφπαζηαο, 

παξεκπνδίδεηαη ε άλνδνο ηεο ζεξκνθξαζίαο ηεο, κε απνηέιεζκα ηε 

δπλαηφηεηα επεμεξγαζίαο ηνπ θξέαηνο γηα κεγαιχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη 

ηελ απειεπζέξσζε πεξηζζφηεξσλ “ζπλδεηηθψλ πξσηετλψλ”. 

 Κεηά ην ζρεκαηηζκφ ηνπ πξσηετληθνχ πιέγκαηνο αθνινπζεί ε 

πξνζζήθε θαη ν ιεπηνηεκαρηζκφο ηνπ ιίπνπο. Θαηά ηε θάζε απηή 

θαηαζηξέθνληαη ηα θχηηαξα ηνπ ιηπψδε ηζηνχ θαη ην εμεξρφκελν ιίπνο 

κεηαβάιιεηαη αξρηθά ζε κηα άκνξθε κάδα, ε νπνία ζηε ζπλέρεηα 

δηακνξθψλεηαη ζε ζθαηξίδηα πνπ ζπγθξαηνχληαη απφ ην πξσηετληθφ πιέγκα. 

Όπσο γηα ηελ πεξίπησζε ηνπ λεξνχ έηζη θαη γηα ην ιίπνο, είλαη πξνθαλέο πσο 

ην πξσηετληθφ πιέγκα δελ κπνξεί λα ζπγθξαηήζεη απεξηφξηζηε πνζφηεηα 

ιίπνπο. Αλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηεκαρηζκνχ ε ζεξκνθξαζία ηεο 

θξεαηφπαζηαο μεπεξάζεη ηνπο 18 νC ή ν ηεκαρηζκφο παξαηαζεί γηα αξθεηή 

ψξα ή αλ πξνζηεζεί ππεξβνιηθή πνζφηεηα ιίπνπο, ηφηε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ζέξκαλζεο ηεο θξεαηφπαζηαο κεηά ηελ ελζήθεπζή ηεο παξαηεξείηαη 

ζπλέλσζε γεηηνληθψλ ζσκαηηδίσλ ιίπνπο ζε κεγαιχηεξα λεζίδηα, ηα νπνία 

απνβάιινληαη πξνο ην εμσηεξηθφ ηνπ πξντφληνο θαη θαζίζηαληαη νξαηά θαη κε 
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ην γπκλφ κάηη θάησ απφ ηε ζήθε. Ρν ειάηησκα απηφ απνθεχγεηαη αλ 

ρξεζηκνπνηεζεί θάπνηα μέλε σο πξνο ην θξέαο πξσηεΐλε (π.ρ. θαδετληθά, 

ζφγηα θιπ.) πνπ ζα βειηηψζεη ηε ζπλδεηηθή ηθαλφηεηα ηνπ πξσηετληθνχ 

πιέγκαηνο. 

 Ν ηεκαρηζκφο ζην θνχηεξ, κπνξεί λα γίλεη κε ηε κέζνδν ηεο κηαο θάζεο 

ηξίηνο θαηά ηελ νπνία επεμεξγάδνληαη ηαπηφρξνλα φιεο νη πξψηεο χιεο κε ηνλ 

πάγν θαη ηα δηάθνξα πξνζζεηηθά, κέρξη λα επέιζεη ν επηζπκεηφο βαζκφο 

ηεκαρηζκνχ. Ζ κέζνδνο απηή εθαξκφδεηαη ζε κεγάιεο κνλάδεο κε ηε 

ρξεζηκνπνίεζε θνχηεξ ζπλερήο ξνήο. Πην κεράλεκα απηφ απφ κία είζνδν 

εηζέξρνληαη νη πξνηεκαρηζκέλεο πξψηεο χιεο καδί κε ηηο βνεζεηηθέο, ηηο 

πξφζζεηεο θαη ηα θαξπθεχκαηα θαη απφ ηελ έμνδν εμέξρεηαη ε 

ιεπηνηεκαρηζκέλε θξεαηφπαζηα. Όηαλ ππάξρεη γαιαθηνκαηνπνηεηήο, ηφηε ν 

ηεκαρηζκφο κπνξεί λα αξρίζεη ζην θνχηεξ θαη λα νινθιεξσζεί κε ηε 

ρξεζηκνπνίεζε κηαο ηέηνηαο κεραλήο. Πηελ πεξίπησζε απηή φια ηα πιηθά 

ηεκαρίδνληαη αξρηθά ζην θνχηεξ γηα ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη ζηε 

ζπλέρεηα ε ρνλδξνηεκαρηζκέλε απηή θξεαηφπαζηα δηέξρεηαη κέζα ζηνλ 

θνιινεηδή κχιν, απφ ηνλ νπνίν εμέξρεηαη πνιηνπνηεκέλε. 

Ρν ηειηθφ πξντφλ είλαη ε παξαγσγή κηαο ζπλεθηηθήο θαη θνιιψδνπο κάδαο 

Αλάινγα κε ην βαζκφ ηεκαρηζκνχ πνπ πθίζηαληαη ηα βξαζηά 

αιιαληηθά δηαθξίλνληαη ζε νκνηνγελή ιεπηνηεκαρηζκέλα θαη νκνηνγελή ή 

αλνκνηνγελή ρνλδξνηεκαρηζκέλα. Πηελ πξψηε θαηεγνξία αλήθνπλ πξντφληα, 

φπσο ηα ινπθάληθα ηχπνπ Φξαλθθνχξηεο, ζηα νπνία ε θξεαηφπαζηα έρεη 

ππνζηεί έλαλ έληνλν ηεκαρηζκφ θαη εκθαλίδεη κηα νκνηνγελή ιεία επηθάλεηα 

ηνκήο, ρσξίο δηαθξηηά δνκηθά ζηνηρεία ηνπ κπτθνχ θαη ηλψδε ηζηνχ. Πηελ 

θαηεγνξία νκνηνγελψλ θαη αλνκνηνγελψλ ρνλδξνηεκαρηζκέλσλ πξντφλησλ 

ζηα νπνία αλήθνπλ αληίζηνηρα ε πάξηδα θαη ε κνξηαδέια, ζηελ επηθάλεηα 

ηνκήο είλαη επδηάθξηηα δνκηθά ζηνηρεία ηφζν ηνπ κπτθνχ φζν θαη ηνπ ιηπψδνπο 

ηζηνχ.  

Ξαξάγνληαη κε ηελ αλάκημε ελφο πνζνζηνχ ιεπηνηεκαρηζκέλεο 

θξεαηφπαζηαο θαη ελφο πνζνζηνχ ρνλδξνηεκαρηζκέλνπ θξέαηνο ή/θαη ιίπνπο. 

Ζ πάξηδα γηα παξάδεηγκα παξάγεηαη ζπλήζσο κε ηελ αλάκημε 50% 

ιεπηνηεκαρηζκέλεο θξεαηφπαζηαο θαη 50% θξέαηνο θαη ιίπνπο, ηα νπνία 

πξνεγνπκέλσο ηεκαρίζηεθαλ ζηε κεραλή παξαγσγήο θηκά ζε κέγεζνο 3-

4mm. Ζ έηνηκε πξνο ελζήθεπζε θξεαηφπαζηα ζηελ πεξίπησζε απηή έρεη κηα 
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νκνηνγελή εκθάληζε, ζηελ νπνία φκσο δηαθξίλνληαη ηεκαρίδηα θξέαηνο θαη 

ιίπνπο. Αληίζεηα ε κνξηαδέια, ε νπνία κπνξεί λα ραξαθηεξηζζεί θαη σο 

αλνκνηνγελέο πξντφλ, παξάγεηαη απφ ηελ αλάκημε 80% ιεπηνηεκαρηζκέλεο 

θξεαηφπαζηαο θαη 20% ιίπνπο ην νπνίν πξνεγνπκέλσο ηεκαρίζηεθε ζε 

θχβνπο. 

 

5.2.2. ΞΟΝΪΝΛΡΑ ΑΙΙΑΛΡΝΞΝΗΗΑΠ ΒΟΑΠΡΑ (ΘΔΟΚΗΘΖΠ 

ΔΞΔΜΔΟΓΑΠΗΑΠ) ΑΞΝ ΑΡΝΠΗΑ ΡΔΚΑΣΗΑ ΘΟΔΑΡΝΠ 

Πηελ θαηεγνξία απηή αλήθνπλ πξντφληα πνπ παξάγνληαη απφ απηνχζηα 

ηεκάρηα θξέαηνο, (έλαο ή θαη πεξηζζφηεξνη κχεο). Απηά αθνχ αιηπαζησζνχλ 

ππνβάιινληαη ζπλήζσο ζε εηδηθή κεραληθή επεμεξγαζία θαη ζηε ζπλέρεηα ζε 

ήπηα μεξή ή/θαη πγξή ζεξκηθή επεμεξγαζία θαη ελδερνκέλσο θάπληζε. 

Πχκθσλα κε ηνλ Θψδηθα Ρξνθίκσλ θαη Ξνηψλ ζηελ θαηεγνξία απηή αλήθνπλ: 

 Σνηξνκέξη ή δακπφλ. Ξαξάγεηαη απφ ηνπο κχεο ηεο ρψξαο ηνπ κεξνχ, 

κε ή ρσξίο νζηά ή απφ ηεκάρηα ηνπ κεξνχ, ην κέγεζνο ησλ νπνίσλ δε 

δηεπθξηλίδεηαη ζαθψο απφ ηνλ Θψδηθα. 

 Υκνπιάηε ή ζπάια. Ππλήζσο παξάγεηαη απφ κχεο ηεο ζπάιαο, ηα 

νπνία πξνεγνπκέλσο ηππνπνηήζεθαλ κε ζηφρν ηελ φζν ην δπλαηφλ 

ρακειφηεξε πεξηεθηηθφηεηα ηνπο ζε ιίπνο θαη ζπλδεηηθφ ηζηφ. Γηα ηελ 

παξαγσγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξντφληνο ρξεζηκνπνηείηαη θξέαο κε 

νξαηφ ιίπνο φρη πεξηζζφηεξν απφ 5% θαη ρσξίο ζπλδεηηθφ ηζηφ. 

 Κπξηδφια θαπληζηή. Ξαξάγεηαη απφ ηνλ επηκήθε ξαρηαίν κπ ηνπ 

ρνίξνπ, ν νπνίνο ρξεζηκνπνηείηαη ακηγήο ρσξίο λα ηεκαρηζζεί. 

 Κπέηθνλ (ξνιφ ή πιάθα). Ξαξαζθεπάδεηαη απφ ηκήκα 

ζσξαθνθνηιηαθνχ ηνηρψκαηνο ηνπ ρνηξηλνχ ζθαγίνπ, απφ ην νπνίν 

έρνπλ αθαηξεζεί ην δέξκα, ηα νζηά θαη νη ρφλδξνη ησλ ςεπδνπιεπξψλ. 

Ρν ηεκάρην απηφ κνξθνπνηείηαη ζε ζρήκα νξζνγσλίνπ 

παξαιιειεπηπέδνπ δηαζηάζεσλ, 20-23 cm πιάηνπο θαη 40-45 cm 

κήθνπο. Αλ ζην πξντφλ πξνζηεζνχλ θαη δηάθνξα ηεκάρηα ρνηξηλνχ 

θξέαηνο, ηφηε απηφ αλαθέξεηαη σο κπέηθνλ θφξκαο ή ξνιφ. 
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Δπηινγή ηωλ πξώηωλ πιώλ 

 Ρα πξντφληα ηεο νκάδαο απηήο παξάγνληαη κε επκεγέζε ηεκάρηα 

θξέαηνο θαη ηα ηειηθά πξέπεη λα έρνπλ ηα παξαθάησ βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά: 

 Ξνιχ θαιή ζπλνρή ψζηε λα είλαη δπλαηφο ν ηεκαρηζκφο ζε ιεπηέο θέηεο 

 Νκνηφκνξθν εξπζξφ ρξσκαηηζκφ, επράξηζην άξσκα, ηξπθεξά θαη 

ρπκψδε  

Κε βάζε ηα παξαπάλσ δεδνκέλα επηιέγεηαη ην θξέαο, ηνπ νπνίνπ νη 

κεηαζαλάηηεο κεηαβνιέο πξέπεη λα είλαη θαλνληθέο θαη νη ζπλζήθεο 

παξαγσγήο απφ άπνςε πγηεηλήο ελδείθλπηαη λα είλαη άξηζηεο. 

Ζ ΗΠ ηνπ θξέαηνο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνηειεί ηνλ αθξνγσληαίν ιίζν γηα 

ηελ επηηπρία ηεο παξαγσγήο. Θάζε παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη ηελ ΗΠ επηδξά 

άκεζα ζηελ πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ. Ν βαζηθφο παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη 

ηελ ΗΠ ηνπ θξέαηνο είλαη ην pH πνπ επεξεάδεη ηελ ηθαλφηεηα ζπγθξάηεζεο 

λεξνχ θαη θαηά ζπλέπεηα ηελ απφδνζε, ην ρπκψδεο, ηε ζπλεθηηθφηεηα, ηελ 

ηθαλφηεηα αλάπηπμεο ηνπ ρξψκαηνο θαη ηνπ αξψκαηνο θαη ηέινο ηελ 

ηθαλφηεηα ζπληήξεζεο ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο. 

Ρν pH πνπ ελδείθλπηαη θαη ζπλίζηαηαη λα έρεη ην θξέαο πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζεί θπκαίλεηαη κεηαμχ 5,8 θαη 6,2 κε ειάρηζην 5,6 γηαηί: 

Θξέαο κε πςειφ pH (DFD-θξέαο), έρεη κηα πνιχ κεγάιε ηθαλφηεηα 

ζπγθξάηεζεο λεξνχ, φκσο εμαηηίαο ηεο ζπκπαγνχο δνκήο επηβξαδχλεηαη 

ζεκαληηθά ε απνξξφθεζε ησλ αιάησλ αιηπάζησζεο (NaCL, NaNO2) θαη 

θαηά ζπλέπεηα ε δεκηνπξγία ηνπ εξπζξνχ ρξψκαηνο θαη δηεπθνιχλεηαη ν 

πνιιαπιαζηαζκφο αλεπηζχησλ κηθξννξγαληζκψλ. 

Θξέαο κε ρακειφ pH (PSE-θξέαο) έρεη κηθξή ΗΠ, νπφηε θαηά ηελ 

ζεξκηθή επεμεξγαζία παξαηεξείηαη ζεκαληηθή απψιεηα λεξνχ θαη ηα 

πξντφληα θαζίζηαηαη ζηεγλά θαη ζθιεξά, ελψ θαηά ηελ ελζήθεπζε ζε κε 

δηαπεξαηέο ζήθεο παξαηεξείηαη έληνλε απνβνιή δειαηίλεο θάησ απφ ηελ 

επηθάλεηα ηεο ζήθεο. Πεκεηψλεηαη φηη ην ρακειφ pH επλνεί ηελ απνδφκεζε 

ησλ ληηξσδψλ αιάησλ θαη έηζη βειηηψλεηαη ζεκαληηθά ε έληαζε ηνπ εξπζξνχ 

ρξψκαηνο, ελψ ζπγρξφλσο παξεκπνδίδεηαη ν πνιιαπιαζηαζκφο ησλ 

αλεπηζχκεησλ κηθξννξγαληζκψλ κε απνηέιεζκα ηελ θαιχηεξε ζπληήξεζε ηνπ 

ηειηθνχ πξντφληνο. Δμαίξεζε φζνλ αθνξά ην pH απνηειεί ην “ζεξκφ θξέαο”. 

Δπεηδή ην ρνίξεην θξέαο δηαηεξεί ην ζεξκφ ραξαθηήξα επί 1 ψξα πεξίπνπ 

κεηά ηελ ζθαγή, ζπλήζσο γηα ηελ παξαγσγή ησλ πξντφλησλ ρξεζηκνπνηείηαη 
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“ςπρξφ θξέαο”, πνπ φκσο δελ πξέπεη λα έρεη ζπληεξεζεί ππφ ςχμε 

πεξηζζφηεξν απφ 2-3 εκέξεο. 

Ρν θξέαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ παξαγσγή ησλ πξντφλησλ ηεο 

νκάδαο απηήο πξέπεη λα ζπληεξείηαη ζε ζεξκνθξαζία κεηαμχ 0 νC θαη 2 νC θαη 

ε πγξαζία ηνπ ρψξνπ πξέπεη λα θπκαίλεηαη κεηαμχ 88 θαη 92 % κε ζθνπφ ηε 

δηαηήξεζε ΗΠ θαη ηελ απνηξνπή πνιιαπιαζηαζκνχ ησλ κηθξννξγαληζκψλ. 

 

Πξνεηνηκαζία ηωλ πξώηωλ πιώλ 

 Θαηά ηελ πξνεηνηκαζία ησλ πξψησλ πιψλ, πνπ γίλεηαη αλάινγα κε ην 

πξντφλ πνπ πξφθεηηαη λα παξαρζεί, δελ επηηξέπνληαη ιάζε θαζφζνλ ζηε 

ζπλέρεηα δελ είλαη δπλαηφλ λα αληηκεησπηζζνχλ. Πηφρνο ηεο φιεο εξγαζίαο 

είλαη ε επίηεπμε ζπλνρήο κεηαμχ ησλ ηεκαρίσλ θξέαηνο ψζηε απηά, ζην ηειηθφ 

πξντφλ, λα παξακέλνπλ ελσκέλα αθφκα θαη φηαλ απηά ηεκαρίδεηαη. Απηφ 

επηηπγράλεηαη κε ηελ  εθρχιηζε κε ηελ εθρχιηζε κηθξήο πνζφηεηαο κπτθψλ 

πξσηετλψλ ζηελ επηθάλεηα ησλ ηεκαρίσλ, νη νπνίεο θαηά ηε ζέξκαλζε δξνχλ 

σο «ζπγθνιιεηηθέο νπζίεο». Γηα λα θαηαζηεί δπλαηή ε εθρχιηζε αθφκε 

κεγαιχηεξεο πνζφηεηαο κπτθψλ πξσηετλψλ θαη θαηά ζπλέπεηα ε δεκηνπξγία 

θαιχηεξεο ζπλνρήο, νη κεγάιεο επηθάλεηεο ηνπ θξέαηνο ραξάζζνληαη ειαθξά.  

 

Δπηινγή βνεζεηηθώλ θαη πξόζζεηωλ πιηθώλ 

 Νη θπξηφηεξεο βνεζεηηθέο θαη πξφζζεηεο χιεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

γηα ηελ παξαγσγή ησλ παξαπάλσ πξντφλησλ είλαη: ην ρισξηνχρν λάηξην, 

άιαηα ηνπ θσζθνξηθνχ νμένο, ληηξψδεο θάιην ή λάηξην, ην αζθνξβηθφ νμχ θαη 

ηα αιαηά ηνπ, άιαηα ησλ νξγαληθψλ νμέσλ, θαξαγελλάλεο, πξσηετλεο κε 

πξνεξρφκελεο απφ ην θξέαο θαη άκπιν. 

 Δθηφο απφ φζα αλαθέξζεθαλ πξνεγνπκέλσο, ζεκεηψλεηαη φηη φζν 

απμάλεηαη ε ζπγθέληξσζε ηνπ άιαηνο ηφζν απμάλεηαη θαη ε ηθαλφηεηα 

απνξξφθεζεο θαη ζπγθξάηεζεο ηνπ λεξνχ απφ ηηο κπτθέο πξσηεΐλεο. Ρν 

πξντφλ γίλεηαη ρπκψδεο θαη ηξπθεξφ θαη νη απψιεηεο ζε λεξφ θαηά ηε ζεξκηθή 

επεμεξγαζία κεηψλνληαη ζεκαληηθά. Ξαξά ηελ επλντθή απηή δξάζε ηνπ 

αιαηηνχ, ε πξνζηηζέκελε πνζφηεηα δε κπνξεί λα μεπεξάζεη ην 2% γηα ιφγνπο 

θπξίνπο γεπζηηθνχο. Δηδηθά ζε πξντφληα κε πςειφ πνζνζηφ πγξαζίαο, ε γεχζε 

ηνπ αικπξνχ γίλεηαη πην έληνλα αληηιεπηή, κε απνηέιεζκα ην πνζνζηφ ηεο 

πξνζζήθεο ηνπ λα πεξηνξίδεηαη αθφκε πεξηζζφηεξν. Ραπηφρξνλα νη 
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απαηηήζεηο ησλ θαηαλαισηψλ γηα ηξφθηκα κε φζν ην δπλαηφλ ρακειφηεξε 

πεξηεθηηθφηεηα ζε ρισξηνχρν λάηξην θαζηζηά ηε κείσζε ηεο πξνζηηζέκελεο 

πνζφηεηαο άιαηνο επηβεβιεκέλε. Ρν γεγνλφο φκσο απηφ εθηφο απφ ηελ 

κείσζε ηεο ΗΠ πνπ πξνθαιεί, πεξηνξίδεη θαη ηελ ηθαλφηεηα ζπληήξεζήο ηνπο. 

 Ρα θσζθνξηθά άιαηα απμάλνπλ ηελ  ΗΠ  θαη βειηηψλνπλ ηελ 

ηξπθεξφηεηα θαη ην ρπκψδεο ηνπ έηνηκνπ πξντφληνο. 

 Νη πδαηάλζξαθεο (ζάθραξα) πνπ ζπλήζσο ρξεζηκνπνηνχληαη, 

πξνζηίζεληαη ζε πνζφηεηα 2-3 g/kg θξέαηνο. Απμάλνπλ ηελ ΗΠ, επεξεάδνπλ 

ζεηηθά ηε δεκηνπξγία ηνπ εξπζξνχ ρξψκαηνο θαη βειηηψλνπλ ηε γεχζε θαη ην 

ρπκψδεο ησλ έηνηκσλ πξντφλησλ. πεξδνζνινγία ζαθράξσλ ζε ζπλδπαζκφ κε 

θαζπζηέξεζε ηεο ζεξκηθήο επεμεξγαζίαο κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ αλάπηπμε 

βαθηεξίσλ, νπφηε παξάγεηαη γαιαθηηθφ νμχ θαη αέξηα. Πηελ ηειεπηαία 

πεξίπησζε δεκηνπξγνχληαη ζαθψο πεξηγεγξακκέλνη θελνί ρψξνη ππφ κνξθή 

θπζαιίδσλ ζηε κάδα ηνπ πξντφληνο. Ραπηφρξνλα ε πηψζε ηνπ pH έρεη σο 

απνηέιεζκα ηε κείσζε ηεο ΗΠ ηνπ θξέαηνο θαη ηελ απνβνιή κεγάιεο 

πνζφηεηαο λεξνχ ππφ κνξθή δειαηίλεο θάησ απφ ηε ζήθε. 

 Νη θαξαγελλάλεο είλαη πδαηνδηαιπηνί πνιπζαθραξίηεο κε άξηζηεο 

πεθηηθέο ηδηφηεηεο. Αλήθνπλ ζηελ νκάδα πδξνθνιινεηδψλ νπζηψλ θαη 

παξάγνληαη απφ εξπζξά θχθε. Φέξνληαη ζην εκπφξην ππφ κνξθή ππφιεπθνπο 

ζθφλεο. Βειηηψλνπλ ηελ ΗΠ θαη ηε ζχζηαζε ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο, θαζψο θαη 

ηελ ηθαλφηεηα ηνπ λα θφβεηαη ζε θέηεο. Νη ζπλεζέζηεξνη ηχπνη είλαη ε θάπα, ε 

γηψηα θαη ε ιάκδα θαξαγελλάλε. Γηα ηελ παξαγσγή πξντφλησλ ζεξκηθήο 

επεμεξγαζίαο απφ νιφθιεξα ηεκάρηα θξέαηνο ρξεζηκνπνηείηαη ν πξψηνο 

ηχπνο, επεηδή εθηφο απφ ην φηη απμάλεη ηελ ΗΠ, ζρεκαηίδεη γέιε κε αξθεηά 

πςειφ ημψδεο, απμάλεη ηε ζπλνρή ησλ ηεκαρίσλ ηνπ θξέαηνο θαη θαζηζηά ην 

έηνηκν πξντφλ κεηά ηελ ςχμε ηνπ πην ζθιεξφ. 

 Ρα άιαηα ησλ νξγαληθώλ νμέσλ, ην άκπιν θαη νη μέλεο σο πξνο ην 

θξέαο πξσηεΐλεο είλαη δπλαηφλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη θαη ζε απηή ηελ 

θαηεγνξία ησλ θξεαηνζθεπαζκάησλ. Ν ηξφπνο δξάζεο ηνπο είλαη παξφκνηνο 

κε απηφλ πνπ έρεη πεξηγξαθεί ζηα βξαζηά αιιαληηθά. Βειηηψλνπλ θπξίσο ηε 

ζπγθξάηεζε ηνπ λεξνχ, θαζηζηψληαο ην ηειηθφ πξντφλ πεξηζζφηεξν ρπκψδεο 

θαη ηξπθεξφ. 

 Ρα ληηξώδε άιαηα πξνζηίζεληαη γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ εξπζξνχ 

ρξψκαηνο θαη ηνπ ραξαθηεξηζηηθνχ αξψκαηνο αιηπάζησζεο. Ζ ρξήζε 
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ληηξηθψλ αιάησλ γηα ηελ παξαγσγή ησλ πξντφλησλ απηψλ έρεη απαγνξεπζεί. 

Δπεηδή ε πξνζηηζέκελε πνζφηεηά ηνπο είλαη ζρεηηθά κηθξή (0,015%) 

πξαθηηθά δελ επεξεάδνπλ ηελ ηθαλφηεηα ζπληήξεζεο ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο. 

 Ρν αζθνξβηθό νμύ θαη θπξίσο ηα άιαηά ηνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνπο 

ίδηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξζεθαλ ζηα βξαζηά αιιαληηθά. 

 

Τερλνινγία παξαγωγήο 

Ζ επεμεξγαζία πνπ πθίζηαληαη ηα ηεκάρηα ηνπ θξέαηνο γηα ηελ 

παξαγσγή ζεξκηθά επεμεξγαζκέλσλ πξντφλησλ έρεη σο ζηφρν ηε δηείζδπζε 

ηνπ ρισξηνχρνπ λαηξίνπ, ησλ ληηξσδψλ αιάησλ θαη ησλ άιισλ βνεζεηηθψλ 

νπζηψλ καδί κε ην λεξφ ζηε κπτθή κάδα έηζη, ψζηε ην πξντφλ κεηά ηελ ζεξκηθή 

επεμεξγαζία λα απνθηήζεη ηα επηζπκεηά νξγαλνιεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη 

ηελ απαξαίηεηε βαθηεξηαθή ζηαζεξφηεηα. Ξαξάιιεια κε ηελ εθαξκνγή 

ζπγθεθξηκέλσλ ηερλνινγηθψλ κεζφδσλ (π.ρ. κάιαμε), επηδηψθεηαη ε 

ζπγθξάηεζε νξηζκέλεο πνζφηεηαο λεξνχ αλάινγα κε ην πξντφλ πνπ 

παξάγεηαη. 
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Δπεμεγήζεηο: : Ξξναηξεηηθά 
Πρήκα 5.2.2.1: Γηάγξακκα ξνήο παξαγσγήο πξντφλησλ ζεξκηθήο επεμεξγαζία 
απφ απηνχζηα ηεκάρηα θξέαηνο 

Παραλαβι και ςυντιρθςθ 
πρϊτων υλϊν 

(βόειο & χοιρινό κρζασ) 

Σεμαχιςμόσ και 
τυποποίθςθ των πρϊτων 

υλϊν- Ψφξθ (0-2 οC) 

Παραλαβι πρόςκετων και 
βοθκθτικϊν υλϊν 

Ηφγιςθ και παραγωγι 
άλμθσ- Ψφξθ ςτουσ 0 οC 

Αλάτιςθ των πρϊτων 
υλϊν 

Τγρι αλάτιςθ 

Μάλαξθ των τεμαχίων του κρζατοσ με τθν άλμθ 

Ανάπαυςθ των τεμαχίων 
του κρζατοσ 

Τγρι Αλάτιςθ  

Σρυφεροποίθςθ 

Με ζγχυςθ άλμθσ 

Ενκικευςθ 

Θερμικι επεξεργαςία 

Με κάπνιςθ Χωρίσ κάπνιςθ 

Ψφξθ με νερό και ςτθ ςυνζχεια 
ςτο ψυγείο 

Συποποίθςθ και ςυςκευαςία 

υντιρθςθ και διακίνθςθ 
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Παξαζθεπή ηεο άικεο 

Ζ είζνδνο ηνπ ρισξηνχρνπ λαηξίνπ, ησλ πξφζζεησλ νπζηψλ (ληηξψδε 

θαη θσζθνξηθά άιαηα, θ.α.) θαη ησλ θαξπθεπκάησλ ζην εζσηεξηθφ ησλ 

ηεκαρίσλ ηνπ θξέαηνο, επηηπγράλεηαη κφλν κεηά ηε δηάιπζή ηνπο ζην λεξφ. Ζ 

πνηφηεηα ηεο άικεο πνπ ελζσκαηψλεηαη ζην θξέαο, παίδεη απνθαζηζηηθφ ξφιν 

ζηε δηακφξθσζε ησλ θπζηθνρεκηθψλ θαη νξγαλνιεπηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

ηνπ παξαγφκελνπ πξντφληνο. 

Πηνπο ππνινγηζκνχο γηα ηε ζχλζεζε ηεο άικεο πξέπεη λα ιεθζεί 

ππφςε ε πνζφηεηα πνπ ζα εγρπζεί, ε επηζπκεηή πεξηεθηηθφηεηα ηνπ ηειηθνχ 

πξντφληνο ζε αιάηη θαη ζηηο άιιεο πξφζζεηεο νπζίεο θαη ηέινο αλ ην πξντφλ 

θαηά ηε ζεξκηθή επεμεξγαζία παξνπζηάδεη απψιεηεο βάξνπο, είλαη δειαδή 

ελζεθεπκέλν ζε δηαπεξαηέο ζήθεο ή ζε δίρηπα. 

 

Αιηπάζηωζε ηνπ θξέαηνο 

Βαζηθφ ζηάδην ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο ησλ πξντφλησλ  απηψλ 

είλαη ε ελζσκάησζε θαη ε νκνηφκνξθε δηαζπνξά ησλ πξφζζεησλ, ησλ 

βνεζεηηθψλ πιψλ θαη ηνπ λεξνχ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε δηάιπζή ηνπο, 

κέζα ζηε κάδα ησλ ηεκαρίσλ ηνπ θξέαηνο. Ζ εξγαζία απηή γίλεηαη ζε εηδηθνχο 

ρψξνπο, ζηνπο νπνίνπο ε ζεξκνθξαζία πξέπεη λα είλαη ρακειφηεξε απφ 6 νC. 

Ρν θξέαο πνπ πξφθεηηαη λα αιηπαζησζεί ηνπνζεηείηαη ζε δεμακελή φπνπ είλαη 

ε άικε θαη παξακέλεη βπζηζκέλν ζε απηήλ γηα αξθεηέο εκέξεο αλάινγα κε ην 

κέγεζνο ησλ ηεκαρίσλ. Ππρλά πάλσ ζηα ηεκάρηα ηνπ θξέαηνο ηνπνζεηείηαη θαη 

έλα θαηάιιειν βάξνο, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη φηη απηά ζα παξακείλνπλ 

βπζηζκέλα κέζα ζηελ άικε. Θαηά δηαζηήκαηα γίλεηαη αλαζηξνθή ησλ 

ηεκαρίσλ, ψζηε νη πάλσ ζηνηβάδεο λα ηνπνζεηνχληαη ζηε βάζε ηνπ θνξηίνπ 

θαη αληίζηξνθα. Έηζη επηηπγράλεηαη ε νκνηφκνξθε δηείζδπζε ηνπ αιαηηνχ ζε 

φια ηα ζεκεία ηνπ θξέαηνο. Ζ κέζνδνο φκσο απηή είλαη ρξνλνβφξα θαη νη 

απνδφζεηο είλαη ζρεηηθά κηθξέο. 

Νη κέζνδνη αιηπάζησζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο ζχγρξνλεο 

κνλάδεο, επηηαρχλνπλ ζεκαληηθά ηε δηαδηθαζία ηεο παξαγσγήο, γη‟ απηφ θαη 

ραξαθηεξίδνληαη σο κέζνδνη ηαρείαο αιηπάζησζεο. Απηέο ζηεξίδνληαη ζηελ 

άκεζε έγρπζε ηεο άικεο ζηε κάδα ηνπ θξέαηνο ή ζηελ ηαπηφρξνλε κάιαμε 

ησλ ηεκαρηδίσλ ηνπ θξέαηνο κε ηελ άικε ζε εηδηθά πξνο ην ζθνπφ απηφ 

κεραλήκαηα. 
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Έγρπζε ηεο άικεο ζηε κάδα ηνπ θξέαηνο  

Νη ζπλεζέζηεξε κέζνδνη έγρπζεο ηεο άικεο ζηε κάδα ηνπ θξέαηνο 

είλαη: Ζ ελδναξηεξηαθή έγρπζε, ε νπνία αλαπηχρζεθε ζηε Λέα Εειαλδία ην 

1932. Ππλίζηαηαη ζηελ εηζαγσγή ηεο άικεο κέζσ κηαο αξηεξίαο ζην 

ζπγθεθξηκέλν ηκήκα ηνπ θπθινθνξηθνχ ζπζηήκαηνο, νπφηε επηηπγράλεηαη φρη 

κφλν νκνηφκνξθε δηαζπνξά ζε φιε ηε κάδα ηνπ θξέαηνο, αιιά θαη ειάηησζε 

ηνπ απαηηνχκελν ρξφλνπ αιηπάζησζεο. Ζ κέζνδνο κεηνλεθηεί ζην φηη κπνξεί 

λα εθαξκνζζεί κφλν ζε ηεκάρηα κε θιεηζηφ θπθινθνξηθφ ζχζηεκα, φπσο είλαη 

ν κεξφο θαη ε σκνπιάηε κε ηα νζηά, θαζψο θαη ε γιψζζα θαη ηαπηφρξνλα 

ζπλνδεχεηαη απφ πςειφ θφζηνο εξγαζίαο. Ζ αξηεξία πξνεηνηκάδεηαη 

θαηάιιεια θαη ζηε ζπλέρεηα αθνινπζεί ε έγρπζε κε ηε βνήζεηα εηδηθήο 

βειφλαο, ε νπνία εθαξκφδεηαη θαη ζηαζεξνπνηείηαη ζην ζηφκην ηνπ αγγείνπ. Ζ 

πίεζε θαηά ηελ έγρπζε πξέπεη λα είλαη ζρεηηθά ρακειή θαη λα κελ ππεξβαίλεη 

ηελ  1At. Ζ άικε πξνζηίζεηαη αξγά θαη ε πνζφηεηα ηεο δελ πξέπεη λα 

ππεξβαίλεη ην 10% ηνπ βάξνπο ηνπ λσπνχ θξέαηνο. Ζ απφδνζε ζε ηειηθφ 

πξντφλ είλαη ζρεηηθά θαιή θαη κπνξεί λα βειηησζεί κε ηε ρξεζηκνπνίεζε 

θσζθνξηθψλ αιάησλ. Ζ ππθλφηεηα ηεο άικεο εμαξηάηαη απφ ηελ πνζφηεηα 

πνπ ζα εγρπζεί, ηηο απψιεηεο βάξνπο ηνπ πξντφληνο θαηά ηε ζεξκηθή 

επεμεξγαζία θαη ηέινο απφ ηελ επηζπκεηή πεξηεθηηθφηεηα ηνπ έηνηκνπ 

πξντφληνο ζε αιάηη. Πεκεηψλεηαη φηη κε ηε κέζνδν απηή επηηπγράλεηαη 

επαξθήο αιηπάζησζε ησλ επηθαλεηαθψλ ζηηβάδσλ ηνπ ηεκαρίνπ, κε 

απνηέιεζκα λα είλαη απαξαίηεηε ε ηνπνζέηεζε ησλ ηεκαρίσλ ζε άικε 

ζπγθεθξηκέλεο ππθλφηεηαο γηα 1-2 εκέξεο. 

Ζ ελδνκπτθή έγρπζε γίλεηαη κε εηδηθά κεραλήκαηα ρεηξνθίλεηα ή 

απηφκαηα. Ρα ρεηξνθίλεηα πνπ ζπάληα πιένλ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη θνξεηά 

θαη παξάγνπλ ηελ απαξαίηεηε γηα έγρπζε ηεο άικεο πίεζε (1,5-2,0 At) κε ηε 

βνήζεηα αληιίαο ή ηελ πίεζε ηνπ λεξνχ ηνπ δηθηχνπ χδξεπζεο ηεο πφιεο. 

Ξεξηζζφηεξν βειηησκέλεο είλαη νη κεραλέο πνπ δηαζέηνπλ ειεθηξνθίλεηεο 

αληιίεο θαη εηδηθφ εθηνμεπηήξα, ζηελ άθξε ηνπ νπνίνπ πξνζαξκφδεηαη ε 

βειφλε κε ηελ νπνία γίλεηαη ε έγρπζε ηεο άικεο ζηε κάδα ηνπ θξέαηνο. 

Πηηο πεξηζζφηεξεο φκσο βηνκεραλίεο ρξεζηκνπνηνχληαη απηφκαηεο 

ζπζθεπέο έγρπζεο ηεο άικεο, πνπ εξγάδνληαη κε πεξηζζφηεξεο απφ κία 

βειφλεο. Θάζε βειφλα έρεη ηνπιάρηζηνλ ηξεηο πιεπξηθέο νπέο ζε δηαθνξεηηθή 
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απφζηαζε απφ ην αηρκεξφ ηεο άθξν, γηα ηελ έμνδν ηεο άικεο. Ζ θαηαζθεπή 

ηνπο είλαη ηέηνηα, ψζηε λα επηηξέπεη ηελ έγρπζε ηεο άικεο ζε ηεκάρηα θξέαηνο 

κε ή θαη ρσξίο νζηά. 

 

Μεραληθή επεμεξγαζία ή κάιαμε ηνπ θξέαηνο  

 Ζ κεραληθή επεμεξγαζία ηνπ θξέαηνο ακέζσο κεηά ηελ έγρπζε ηεο 

άικεο απνηειεί απαξαίηεην ζηάδην ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο ησλ 

πξντφλησλ ζεξκηθήο επεμεξγαζίαο απφ νιφθιεξα ηεκάρηα θξέαηνο. Ζ 

παξαγσγή απηψλ κπνξεί λα γίλεη θαη ρσξίο ηε κάιαμε. Όκσο, ηα 

πιενλεθηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε κάιαμε ηνπ είλαη αδηακθηζβήηεηα. 

Βειηηψλεηαη θπξίσο ε ηξπθεξφηεηα, ην ρπκψδεο θαη ε ζπλνρή ηνπ πξντφληνο 

φηαλ θφβεηαη ζε ιεπηέο θέηεο, ελψ ηαπηφρξνλα απμάλεηαη ζεκαληηθά θαη ε 

απφδνζε ζε ηειηθφ πξντφλ. Κε ηε κεραληθή επεμεξγαζία ραιαξψλεη ηε δνκή 

ηνπ κπτθνχ ηζηνχ θαη δηεπθνιχλεηαη έηζη ε δηείζδπζε ηεο άικεο θαη ησλ 

ζπζηαηηθψλ ηεο ζηε κάδα ηνπ θξέαηνο. Ξαξάιιεια νη κπτθέο πξσηεΐλεο 

δηνγθψλνληαη επθνιφηεξα, κε απνηέιεζκα λα απνξξνθνχλ θαη λα ζπγθξαηνχλ 

θαιχηεξα ην λεξφ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεξκηθήο επεμεξγαζίαο. Έλα κέξνο δε 

απφ απηέο εθρπιίδεηαη θαη ζρεκαηίδεη ζηελ επηθάλεηα ησλ ηεκαρίσλ ηνπ 

θξέαηνο θνιιψδε χιε, ε νπνία θαηά ηελ ζέξκαλζε ηνπο κεηνπζηψλεηαη (πήδεη) 

θαη ζπκβάιιεη ζηε ζχλδεζε ησλ ηεκαρίσλ ηνπ θξέαηνο ζε εληαία θαη πνιχ 

ζπλεθηηθή κάδα. 

 Ζ ζπλεζέζηεξε κέζνδνο κεραληθήο επεμεξγαζίαο ηνπ θξέαηνο πνπ 

εθαξκφδεηαη ζήκεξα είλαη ε ήπηα κάιαμε, θαηά ηελ νπνία ε κεραληθή δξάζε 

ζηα ηεκάρηα ηνπ θξέαηνο ζπλίζηαηαη ζην λα ζπκπηεζζνχλ θαη λα δηαηαζνχλ κε 

ηαπηφρξνλε ηξηβή, ηφζν κεηαμχ ηνπο φζν θαη κε ηα ηνηρψκαηα ηνπ πεξηέθηε 

κέζα ζηνλ νπνίν βξίζθνληαη. Ξεξηζζφηεξν εμειηγκέλε κέζνδνο, ε νπνία 

επηθέξεη εληνλφηεξε κεραληθή δξάζε ζηα ηεκάρηα ηνπ θξέαηνο είλαη ε κάιαμε 

πνπ ζπλνδεχεηαη θαη απφ ειαθξά ρηππήκαηα ησλ ηεκαρίσλ ηνπ θξέαηνο. Απηφ 

επηηπγράλεηαη κε ηελ αλπςσζή ηνπο κε εηδηθά πηεξχγηα πνπ ππάξρνπλ ζην 

εζσηεξηθφ ηνίρσκα ηεο ζπζθεπήο θαη ζηε ζπλέρεηα, αθνχ θζάζνπλ ζε έλα 

νξηζκέλν χςνο πέθηνπλ ιφγσ ηεο βαξχηεηαο θαη ρηππνχλ πάλσ ζηα 

ηνηρψκαηα ηνπ θάδνπ ή ζε άιια ηεκάρηα. Ζ κάιαμε ηνπ θξέαηνο κπνξεί λα 

γίλεη ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα κε ζπλερή ιεηηνπξγία ηεο κεραλήο ή ην 

δηάζηεκα απηφ λα παξαηαζεί κε ηελ παξεκβνιή πεξηφδσλ αλάπαπζεο. Ν 
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δηαθεθνκκέλνο ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ηεο κεραλήο βειηηψλεη ηηο απνδφζεηο ζε 

ηειηθφ πξντφλ, ελψ παξάιιεια επηθέξεη ηελ ςχμε ησλ ηεκαρίσλ ηνπ θξέαηνο, 

ε ζεξκνθξαζία ησλ νπνίσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κάιαμεο αλέξρεηαη ιφγσ 

ηξηβήο. 

 Ν απινχζηεξνο ηξφπνο ινηπφλ ηχπνο κηαο κεραλήο κάιαμεο κνηάδεη 

πνιχ κε ηα κεραλήκαηα πνπ παξάγνπλ ζθπξφδεκα. Απνηειείηαη απφ έλα 

πεξηζηξεθφκελν πεξί ηνλ επηκήθε άμνλα αλνμείδσην θάδν, ε εζσηεξηθή 

επηθάλεηα ηνπ νπνίνπ θέξεη πξνεμνρέο ή πηεξχγηα δηαθφξνπ ζρήκαηνο. Ρν 

δνρείν απηφ θιείλεη αεξνζηεγψο θαη κε εηδηθφ κεραληζκφ κπνξεί θαη 

πεξηζηξέθεηαη πεξί ηνλ επηκήθε άμνλά ηνπ. Πε άιινπο ηχπνπο κεραλεκάησλ 

κάιαμεο, ην δνρείν παξακέλεη ζηαζεξφ θαη ζην εζσηεξηθφ ηνπ θηλνχληαη 

πεξηζηξνθηθά εηδηθά δηακνξθσκέλνη βξαρίνλεο. Άιιεο θαηαζθεπέο θέξνπλ  

ζηελ εζσηεξηθή επηθάλεηα εηδηθφ πηεξχγην ζε ζρήκα θνριία, πνπ αλαγθάδεη 

ηα ηεκάρηα ηνπ θξέαηνο λα δηαγξάθνπλ ζπγθεθξηκέλε πνξεία. Ρα 

αιιεπάιιεια θηππήκαηα αλαγθάδνπλ κηα πνζφηεηα αέξα, ε νπνία εγθιείεηαη 

κέζα ζηε κάδα ησλ εθρπιηζκέλσλ πξσηετλψλ λα εμέιζεη κε κνξθή πνιχ 

ιεπηψλ θπζαιίδσλ. Ν αθξφο πνπ ζρεκαηίδεηαη ζηελ εμσηεξηθή επηθάλεηα ησλ 

ηεκαρίσλ ηνπ θξέαηνο πξνζδίδεη ζην ηειηθφ πξντφλ θαη εηδηθφηεξα ζηα ζεκεία 

ζηα νπνία ηα ηεκάρηα ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κηα αλεπηζχκεηε ζπνγγψδε 

δνκή. Γηα ην ιφγν απηφ ηα πεξηζζφηεξα ζπζηήκαηα κάιαμεο ιεηηνπξγνχλ ππφ 

θελφ. Όηαλ θαηά ην ζηάδην ηεο κάιαμεο κεζνιαβνχλ θαη δηαζηήκαηα παχζεο, 

ηφηε ην θελφ εθαξκφδεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο, ελψ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο παχζεο είλαη δπλαηφλ, ζην εζσηεξηθφ ηεο ζπζθεπήο λα 

δηνρεηεχεηαη αέξαο κε ππεξπίεζε. Κεξηθά απφ απηά δηαζέηνπλ θαη 

ελζσκαησκέλν κεραληζκφ ςχμεο. Έρνπλ δειαδή δηπιφ ηνίρσκα, ζην νπνίν 

θπθινθνξεί λεξφ κε ηελ επηζπκεηή ρακειή ζεξκνθξαζία ή ν θάδνο 

πεξηβάιιεηαη απφ ςπθηηθά ζηνηρεία. 

 Ζ δηάξθεηα ηεο κάιαμεο πξέπεη λα είλαη αξθεηή, ψζηε λα επηηξέπεη ηε 

βειηίσζε ησλ πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο. Αλεπαξθήο 

κάιαμε δελ επηθέξεη θακηά βειηίσζε. Αληίζεηα, ππεξβνιηθά κεγάινο ρξφλνο 

κάιαμεο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε εθρχιηζε κεγάιεο πνζφηεηαο κπτθψλ 

πξσηετλψλ, ε νπνία ζην ηειηθφ πξντφλ εκθαλίδεηαη σο ιεπηνηεκαρηζκέλε 

θξεαηνκάδα θαη ηνπ πξνζδίδεη ηελ εκθάληζε ηνπ βξαζηνχ αιιαληηθνχ.  
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Αλάπαπζε ηνπ θξέαηνο 

Ακέζσο κεηά ηε κάιαμε, ε αλάπαπζε ηνπ θξέαηνο γηα ηνπιάρηζηνλ 12 

ψξεο βειηηψλεη ζεκαληηθά ηελ ηθαλφηεηα ζπγθξάηεζεο ηνπ λεξνχ θαη απμάλεη 

ηελ απφδνζε ζε έηνηκν πξντφλ θαηά 5-8%. Ζ αλάπαπζε γίλεηαη ζε ρψξνπο 

φπνπ ε ζεξκνθξαζία δελ ππεξβαίλεη ηνπο 4 νC. Ζ απζηεξή ηήξεζε ησλ 

θαλφλσλ πγηεηλήο θαηά ην ζηάδην απηφ είλαη επηβεβιεκέλε, επεηδή ην 

κεραληθά επεμεξγαζκέλν θξέαο έρεη ζρεηηθά πςειή πεξηεθηηθφηεηα πγξαζίαο 

θαη επνκέλσο απνηειεί άξηζην ππφζηξσκα γηα ηελ αλάπηπμε ησλ βαθηεξίσλ. 

 

Δλζήθεπζε 

Ρελ αλάπαπζε ησλ ηεκαρίσλ ηνπ θξέαηνο αθνινπζεί ε ελζήθεπζε, 

εθηφο απφ νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο πνπ ηα ηεκάρηα απηά ππνβάιινληαη ζε 

ζεξκηθή επεμεξγαζία, αθνχ πξνεγνπκέλσο αλαξηεζνχλ ζε άγθηζηξα (π.ρ. ην 

κπέηθνλ ζε πιάθα). 

Ζ ελζήθεπζε ησλ πξντφλησλ απηψλ κπνξεί λα γίλεη ζε δηαπεξαηέο ή 

αδηαπέξαηεο ζηνλ αέξα θαη ηνπο πδξαηκνχο ζήθεο θαη ζε εχθακπηεο 

πιαζηηθνχο ζπξξηθλσκέλνπο ζάθνπο. Πηε ζπλέρεηα είλαη δπλαηφλ λα 

ηνπνζεηεζνχλ ζε κεηαιιηθέο θφξκεο δηαθφξσλ ζρεκάησλ.  

 

Θεξκηθή επεμεξγαζία, θάπληζε 

 Δίλαη απηνλφεην πσο ε ζεξκηθή επεμεξγαζία ησλ πξντφλησλ πνπ 

πξνέξρνληαη απφ νιφθιεξα ηεκάρηα θξέαηνο, επεξεάδεη άκεζα θαη ηελ 

πνηφηεηά ηνπο. Θχξηνο ζηφρνο ηεο ζέξκαλζεο είλαη ε κεηνπζίσζε θαη ε 

ζηεξενπνίεζε ηνπ πξσηετληθνχ πιέγκαηνο, ε δεκηνπξγία θαη ζηαζεξνπνίεζε 

ηνπ εξπζξνχ ρξψκαηνο ηνπ πξντφληνο θαη ηέινο ε εμπγίαλζή ηνπ, πνπ 

επηηπγράλεηαη κε ηελ ζαλάησζε ησλ βιαζηηθψλ κνξθψλ ησλ βαθηεξίσλ. 

Δπεηδή ε ζέξκαλζε ηνπ θξέαηνο ζπλνδεχεηαη πάληνηε κε ηελ απψιεηα 

πγξαζίαο, κεγάιε ζεκαζία δίλεηαη θαηά ην ζηάδην απηφ, ζηελ φζν ην δπλαηφλ 

θαιχηεξε ζπγθξάηεζε ηνπ λεξνχ πνπ έρεη πξνζηεζεί ππφ κνξθή άικεο απφ ην 

ηειηθφ πξντφλ. Σξήζε ζρεηηθά ρακειψλ ζεξκνθξαζηψλ βειηηψλεη ηε ζχζηαζε 

ηνπ πξντφληνο θαζηζηψληαο ην ηξπθεξφ θαη ρπκψδεο, ελψ παξάιιεια απμάλεη 

ηηο απνδφζεηο. Πηελ πεξίπησζε φκσο απηή ππάξρεη θίλδπλνο εκθάληζεο 

πξνβιεκάησλ, πνπ αθνξνχλ ηελ ηθαλφηεηα ζπληήξεζεο θαη ηε ζηαζεξφηεηα 

ηνπ εξπζξνχ ρξψκαηνο ηνπ εηνίκνπ πξντφληνο.  
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 Ζ δεκηνπξγία θαη ε ζηαζεξφηεηα ηνπ εξπζξνχ ρξψκαηνο επλνείηαη 

φηαλ ε ζεξκνθξαζία ηνπ θέληξνπ θζάζεη ζηνπο 70 νC. Ρν ρξψκα ζηελ 

πεξίπησζε απηή γίλεηαη εληνλφηεξν θαη ζηαζεξνπνηείηαη θαιχηεξα. Κε ηελ 

αχμεζε επίζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ θέληξν ζέξκαλζεο, ε θαηαζηξνθή ησλ 

βαθηεξίσλ είλαη απνηειεζκαηηθφηεξε, κε ζπλέπεηα λα βειηηψλεηαη ζεκαληηθά 

ε ηθαλφηεηα ζπληήξεζεο ηνπ έηνηκνπ πξντφληνο. Απηφ φκσο έρεη σο ζπλέπεηα 

λα δπζρεξαίλεηαη ζεκαληηθά ε ζπγθξάηεζε ησλ απσιεηψλ βάξνπο ζε ρακειά 

επίπεδα θαη ε δηαηήξεζε ηεο ηξαγαλήο, ειαζηηθήο θαη ρπκψδνπο ζχζηαζεο 

ηνπ έηνηκνπ πξντφληνο, φπσο ζα ζπλέβαηλε αλ ε ζεξκνθξαζία ηνπ θέληξνπ δελ 

μεπεξλνχζε ηνπο 66 νC. Ππκβηβαζηηθά ινηπφλ γίλεηαη απνδεθηφ, ε 

ζεξκνθξαζία ηνπ θέληξνπ ησλ πξντφλησλ απηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ζεξκηθήο ηνπο επεμεξγαζίαο λα θπκαίλεηαη κεηαμχ 68-70 νC. 

 Αλάινγα κε ην είδνο ηνπ πεξηβιήκαηνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ε ζεξκηθή 

επεμεξγαζία κπνξεί λα είλαη πγξή ή μεξή ζε ζπλδπαζκφ κε θάπληζε. 

 Ζ πγξή ζεξκηθή επεμεξγαζία πξαγκαηνπνηείηαη ζε βξαζηήξεο ή ζε 

θιηβάλνπο αηκνχ. Δθαξκφδεηαη ζε πξντφληα πνπ είλαη ελζεθεπκέλα ζε ζήθεο 

αδηαπέξαηεο ζηνπο πδξαηκνχο. Ζ ζεξκνθξαζία ξπζκίδεηαη, ψζηε λα είλαη 4-5 

νC αλψηεξε απφ εθείλε πνπ πξέπεη λα επηηεπρζεί ζην θέληξν ηνπ πξντφληνο. Ζ 

παξνρή ζεξκφηεηαο ζηνλ θιίβαλν ή ην πδαηφινπηξν δηαθφπηεηαη φηαλ ε 

ζεξκνθξαζία ηνπ θέληξνπ ηνπ πξντφληνο είλαη θαηά 2-3 νC ρακειφηεξε απφ 

ηελ επηζπκεηή. Απηφ γίλεηαη, γηαηί απηή εμαθνινπζεί λα αλέξρεηαη θαη θαηά 

ηα αξρηθά ζηάδηα ηεο ςχμεο. Γηα λα απνθεπρζεί ε έθζεζε ησλ πεξηθεξεηαθψλ 

ζηηβάδσλ ηνπ πξντφληνο γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα ζε πςειέο 

ζεξκνθξαζίεο, ε άλνδνο ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ πεξηβάιινληα ρψξνπ κπνξεί 

λα γίλεηαη ζηαδηαθά. Ζ κέζνδνο απηή ζηεξίδεηαη ζηε δηαηήξεζε κηαο 

ζηαζεξήο δηαθνξάο κεηαμχ ζεξκνθξαζίαο ηνπ θέληξνπ ηνπ πξντφληνο θαη ηνπ 

πεξηβάιινληα ρψξνπ. Ζ κέζνδνο απηή ραξαθηεξίδεηαη σο Γt-ζεξκηθή 

επεμεξγαζία. 

 Ν ζπλδπαζκφο πγξήο κε μεξή ζεξκηθή επεμεξγαζία θαη θάπληζε γίλεηαη 

κε ζεξκφ αέξα, ε ζρεηηθή πγξαζία ηνπ νπνίνπ ζπλήζσο δελ ππεξβαίλεη ην 

70%. Ζ ζεξκνθξαζία ηνπ ζαιάκνπ αλέξρεηαη θαη θαηά ηε κέζνδν απηή 

ζηαδηαθά, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξζεθαλ πξνεγνπκέλσο. Δθαξκφδεηαη ζε 

πξντφληα πνπ ελζεθεχηεθαλ ζε δηαπεξαηέο ζήθεο θνιιαγφλνπ ή θπηηαξίλεο ή 

ηνπνζεηήζεθαλ ζε δίρηπα. Ν ζεξκφο θαη ζπγρξφλσο μεξφο αέξαο ζηεγλψλεη 
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ηελ εμσηεξηθή επηθάλεηα δίλνληάο ηεο έληνλν θαη θσηεηλφ εξπζξφ 

ρξσκαηηζκφ. Ρν ηειεπηαίν ζηάδην ηεο ζεξκηθήο επεμεξγαζίαο κπνξεί λα γίλεη 

κε αηκφ, γηα λα επηηεπρζεί κηα ηαρχηεξε άλνδνο ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ 

θέληξνπ ζέξκαλζεο θαη λα ζπληνκεπηεί ε ρξνληθή ηεο δηάξθεηα. Ζ θάπληζε 

πνπ ζπλήζσο πθίζηαηαη ην πξντφλ, κεζνιαβεί κεηαμχ ηνπ ζηαδίνπ ηεο μεξήο 

θαη απηνχ ηεο πγξήο ζεξκηθήο επεμεξγαζίαο. 

 

Σπζθεπαζία θαη ζπληήξεζε 

Ζ ζπζθεπαζία θαη νη ζπλζήθεο ζπληήξεζεο ησλ πξντφλησλ απηψλ 

ζπκβάιινπλ ζεκαληηθά ζηε δηακφξθσζε ηεο ηειηθήο πνηφηεηάο ηνπο. Ζ 

ζεξκηθή ηνπο επεμεξγαζία είλαη ζρεηηθά ήπηα. Ρν γεγνλφο απηφ, ζε ζπλδπαζκφ 

κε ηελ πςειή ηηκή ηνπ pH φζν θαη ηνπ ελεξγνχ λεξνχ πνπ έρνπλ, ηα 

θαζηζηνχλ πνιχ επαιινίσηα κε απνηέιεζκα ν ρξφλνο δσήο ηνπο λα 

επεξεάδεηαη ζεκαληηθά απφ ηε ζεξκνθξαζία ζπληήξεζεο. Δίλαη ινηπφλ 

επηζπκεηφ ε ηειεπηαία λα επεξεάδεηαη ζεκαληηθά απφ ηε ζεξκνθξαζία 

ζπληήξεζεο. Δίλαη ινηπφλ επηζπκεηφ ε ηειεπηαία λα πιεζηάδεη ηνπο 0 νC. 

Θάζε βαζκφο πάλσ απφ ηε ζεξκνθξαζία απηή πεξηνξίδεη ζεκαληηθά ην 

ζπλνιηθφ ρξφλν δσήο ησλ πξντφλησλ. Πε πεξηπηψζεηο ινηπφλ πνπ ε 

δηαζθάιηζε ηεο ρακειήο απηήο ζεξκνθξαζίαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

δηαθίλεζήο ηνπο πξνο ηνπο θαηαλαισηέο δελ είλαη εθηθηή, ηφηε ε κφλε ιχζε 

γηα ηελ εμαζθάιηζε ελφο ηθαλνπνηεηηθνχ ρξφλνπ ζπληήξεζεο είλαη ε αχμεζε 

ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ θέληξνπ ζέξκαλζήο ηνπο θαηά 2-3 νC. Απηφ γίλεηαη 

ζπλεηδεηά θαη αλεμάξηεηα απφ ηα αξλεηηθά απνηειέζκαηα πνπ έρεη ζηελ 

πνηφηεηα ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο. 

 Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπζθεπαζίαο πξέπεη λα απνθεχγεηαη ε 

ζπκπχθλσζε πδξαηκψλ ζηελ επηθάλεηα ηνπ πξντφληνο πνπ σο ζπλέπεηα ζα 

έρεη ηνλ εγθιεηζκφ πεξηηηήο πνζφηεηαο πγξαζίαο κέζα ζηελ ζπζθεπαζία. Ζ 

ζπζθεπαζία ζε θελφ θαη ζε πεξηέθηεο πνπ απνθιεηνχλ ηελ είζνδν ηνπ θσηφο 

παξαηείλεη ηνλ ρξφλν δσήο ησλ πξντφλησλ απηψλ. 
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5.2.3. ΞΟΝΪΝΛΡΑ ΑΙΙΑΛΡΝΞΝΗΗΑΠ ΑΔΟΝΠ ΞΑΟΑΓΝΚΔΛΑ ΚΔ ΕΚΩΠΖ 

ΑΞΝ ΠΓΘΝΞΡΝ ΘΟΔΑΠ 

 Αιιαληηθά αέξνο είλαη ηα πξντφληα πνπ παξάγνληαη απφ θξέαο ρνίξσλ, 

βνεηδψλ ή/θαη πξνβάησλ θαη απφ ρνηξηλφ ιίπνο. Κεηά ηνλ ηεκαρηζκφ ηνπ 

θξέαηνο, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ νπνίνπ πξνζηίζεληαη ην αιάηη, ηα θαξπθεχκαηα 

θαη νη δηάθνξεο βνεζεηηθέο χιεο, ε θξεαηφπαζηα πνπ παξάγεηαη ελζεθεχεηαη 

ζε θπζηθέο ή ηερλεηέο ζήθεο, δηαπεξαηέο ζηνλ αέξα θαη σξηκάδεη ζε εηδηθνχο 

ζαιάκνπο. Ρν ραξαθηεξηζηηθφ ηνπο γλψξηζκα είλαη φηη ζε θαλέλα ζηάδην ηεο 

παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο δελ ππνβάιινληαη ζε ζεξκηθή επεμεξγαζία. Δίλαη 

πξντφληα δχκσζεο. 

 Βαζηθή επηδίσμε θαηά ηελ παξαγσγή ησλ αιιαληηθψλ αέξνο απνηειεί 

ε ηαρεία αλάπηπμε ζηελ θξεαηφπαζηα κηαο επηζπκεηήο κηθξνρισξίδαο, ε 

νπνία απνηειείηαη θπξίσο απφ νκνδπκσηηθά νμπγαιαθηηθά βαθηήξηα θαη 

κηθξφθνθθνπο. Δάλ δελ ζπκβεί απηφ ήδε απφ ηα αξρηθά ζηάδηα, είλαη βέβαην 

φηη ζα επηθξαηήζνπλ αλεπηζχκεηνη κηθξννξγαληζκνί θαη παζνγφλα βαθηήξηα 

ηα νπνία ζα νδεγήζνπλ ζηελ παξαγσγή ειαηησκαηηθψλ ή θαη επηθίλδπλσλ 

πξντφλησλ. 

 Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δχκσζεο ζπκβαίλνπλ δηάθνξεο βηνινγηθέο, 

βηνρεκηθέο θαη θπζηθέο κεηαβνιέο, πνπ επεξεάδνπλ ηελ πνξεία ηεο 

παξαγσγήο. Νη θπξηφηεξεο απφ απηέο είλαη: 

 Ξηψζε ηνπ pH. 

 Αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ ησλ επηζπκεηψλ βαθηεξίσλ (νμπγαιαθηηθά, 

κηθξφθνθθνη). 

 Θαηαζηξνθή ή αλαζηνιή ηεο αλάπηπμεο ησλ αξλεηηθψλ θαηά Gram 

βαθηεξίσλ. 

 Αλάπηπμε ηνπ εξπζξνχ ρξψκαηνο. 

 Γεκηνπξγία ηνπ ραξαθηεξηζηηθνχ αξψκαηνο. 

 Απψιεηα βάξνπο, ιφγσ απνβνιήο χδαηνο. 

 Κείσζε ηνπ ΠΔ (aw). 

 Κεηνπζίσζε (πήμε) ησλ κπτθψλ πξσηετλψλ κε απνηέιεζκα ηε ζχλδεζε 

ζε εληαία κάδα ησλ ηεκαρηδίσλ ηνπ θξέαηνο θαη ηνπ ιίπνπο, ηε 

ζηεξενπνίεζε ζε εληαία κάδα ησλ ηεκαρηδίσλ ηνπ θξέαηνο θαη ηνπ 

ιίπνπο, ηε ζηεξενπνίεζε ηνπ πξντφληνο θαη ηελ ηθαλφηεηα ηνπ λα 

θφβεηαη ζε ιεπηέο θέηεο. 
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 Οπηίδσζε ηεο εμσηεξηθήο ηνπ επηθάλεηαο θαη αχμεζε ηεο ζθιεξφηεηαο 

ηνπ πξντφληνο, ιφγσ πεξαηηέξσ απψιεηαο πγξαζίαο. 

Νη κεηαβνιέο απηέο έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ παξαγσγή ελφο αιιαληηθνχ, 

πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηε ζρεηηθά ζθιεξή ηνπ ζχζηαζε, απφ ην έληνλν 

ζθνχξν εξπζξφ ρξψκα, κε επδηάθξηηα ηα επκεγέζε ηεκαρίδηα ηνπ ιίπνπο, ηελ 

επράξηζηε ππφμηλε γεχζε, ην πινχζην άξσκα θαη ηελ ηθαλφηεηα ηνπ λα κπνξεί 

λα ζπληεξείηαη εθηφο ςπγείνπ. 

 

Δπηινγή ηωλ πξώηωλ πιώλ  

 Βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ επηηπρία ηεο παξαγσγήο είλαη ε νξζή 

επηινγή θαη πξνεηνηκαζία ησλ πξψησλ πιψλ. Ζ σξίκαλζε ηνπ θξέαηνο πξέπεη 

λα είλαη θπζηνινγηθή θαη ην θξέαο πξέπεη λα πξνζηαηεχεηαη απφ θάζε είδνπο 

επηκφιπλζε, θαζφζνλ κεγάινο αξηζκφο αλεπηζχκεησλ κηθξννξγαληζκψλ, 

φπσο θαη νη απνθιίζεηο ηνπ θξέαηνο απφ ην θαλνληθφ (π.ρ. PSE ή DFD - θξέαο) 

έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ παξαγσγή ειαηησκαηηθψλ πξντφλησλ. 

 Ρν άπαρν θξέαο πξέπεη λα είλαη “ζηεγλφ” θαη θαιφ είλαη λα πξνέξρεηαη 

απφ δψα ειηθησκέλα, θαζφζνλ ην θξέαο ησλ λεαξψλ δψσλ κε πνιχ θαιή ΗΠ 

ελδείθλπηαη γηα ηελ παξαγσγή πξντφλησλ πνπ ππνβάιινληαη ζε ζεξκηθή 

επεμεξγαζία. 

 Ρν θξέαο πξέπεη λα έρεη ζπληεξεζεί γηα φζν ην δπλαηφλ κηθξφηεξν 

ρξφλν θαη ππφ άξηζηεο ζπλζήθεο πγηεηλήο, ελψ ην pH απηνχ πξέπεη λα 

θπκαίλεηαη κεηαμχ 5,6 θαη 6,0. Θξέαο κε πςειφ pH, φπσο ην DFD-θξέαο, έρεη 

σο ζπλέπεηα ηελ θαζπζηέξεζε ή θαη ηελ παξεκπφδηζε ηεο πηψζεο ηεο ηηκήο 

ηνπ pH ηεο θξεαηφπαζηαο κε απνηέιεζκα: 

 Ρε δεκηνπξγία επλντθψλ ζπλζεθψλ γηα ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ 

αλεπηζχκεησλ κηθξννξγαληζκψλ κε ζπλέπεηα ελίνηε ηε ζήςε ησλ 

πξντφλησλ 

 Ρελ κε θαλνληθή αλάπηπμε ηνπ ρξσκαηηζκνχ 

 Ρε παξεκπφδηζε ηεο κεηνπζίσζεο ησλ πξσηετλψλ θαη θαηά ζπλέπεηα 

ηεο ζπλνρήο. 

Θξέαο κε ρακειφ pH θαη ρακειή ΗΠ, φπσο είλαη ην PSE πξέπεη λα κε 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζε πνζνζηφ πιένλ ηνπ 30% ηνπ βάξνπο ηεο ηειηθήο 

ζπληαγήο θαζφζνλ επλννχλ ηελ ηαρχηαηε απψιεηα πγξαζίαο απφ ηα 

εμσηεξηθά ζηξψκαηα ηνπ πξντφληνο κε απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία ιεπηήο, 
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ζθιεξήο θαη ζπκπαγνχο επηθαλεηαθήο ζηηβάδαο ε νπνία εκπνδίδεη ηελ 

πεξαηηέξσ αθπδάησζε θαη νδεγεί ζηελ παξαγσγή ειαηησκαηηθψλ 

πξντφλησλ. 

Ν ΠΔ ηνπ θξέαηνο επεξεάδεη επίζεο ηελ επηηπρία παξαγσγήο ησλ 

αιιαληηθψλ αέξνο. Όζν ρακειφηεξε είλαη ε ηηκή ηνπ ΠΔ (<0,980), ηφζν 

δπζκελέζηεξεο γίλνληαη νη ζπλζήθεο γηα ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ ησλ 

αλεπηζχκεησλ βαθηεξίσλ. Κείσζε ηεο ηηκήο ηνπ ΠΔ επηηπγράλεηαη κε 

ειαθξά αθπδάησζε ηνπ άπαρνπ θξέαηνο χζηεξα απφ παξακνλή ζην ςπγείν 

γηα 1-2 εκέξεο. Γηα ην ζθνπφ απηφ ην θξέαο θφβεηαη ζε κηθξά ηεκάρηα θαη 

ηνπνζεηείηαη ζε εηδηθέο ζράξεο, ψζηε λα είλαη δπλαηή ε απνξξνή ηνπ 

εμεξρφκελνπ νπνχ. 

Γηα ηελ παξαγσγή αιιαληηθψλ αέξνο πνιιέο θνξέο γίλεηαη επηινγή ηνπ 

είδνπο ηνπ θξέαηνο. Πε νξηζκέλεο ρψξεο φπσο π.ρ. ζηελ Ηηαιία, ηελ Νπγγαξία 

θαη ηε Γαιιία, επηιέγεηαη απνθιεηζηηθά ρνηξηλφ θξέαο εμαηηίαο ηεο γεχζεο θαη 

ηνπ αλνηθηνχ εξπζξνχ ρξψκαηνο πνπ πξνζδίδεη ζην ηειηθφ πξντφλ. Πηε 

Γεξκαλία αληίζεηα ε ρξεζηκνπνίεζε βφεηνπ θξέαηνο είλαη ζρεδφλ 

απαξαίηεηε, γηαηί ζπκβάιιεη ψζηε ηα αιιαληηθά λα γίλνπλ πεξηζζφηεξν 

ζηεγλά θαη ζθνπξφρξσκα. Ρειεπηαία ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά βφεην 

θξέαο θαη ιίπνο γηα ιφγνπο δηαηηεηηθψλ ζπλεζεηψλ. Πηηο κνπζνπικαληθέο 

ρψξεο ε απαγφξεπζε ηεο θαηαλάισζεο ρνηξηλνχ θξέαηνο γηα ζξεζθεπηηθνχο 

ιφγνπο, νδήγεζε ζηελ παξαγσγή αιιαληηθψλ κφλν απφ βφεην θξέαο. Ρέινο, 

κεγάιε απήρεζε ζηηο πξνηηκήζεηο ησλ θαηαλαισηψλ βξίζθνπλ ηα αιιαληηθά 

αέξνο πνπ παξάγνληαη απφ θξέαο γαινπνχιαο. Ζ επηινγή επνκέλσο ηνπ 

είδνπο ηνπ δψνπ απφ ην νπνίν πξνέξρεηαη ην θξέαο, εμαξηάηαη απφ πνιινχο 

παξάγνληεο. 

Ζ πνηφηεηα ηνπ ιίπνπο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη επεξεάδεη εμίζνπ 

ζεκαληηθά ηελ παξαγσγή θαη θαη‟ επέθηαζε ηελ  πνηφηεηα ησλ ηειηθψλ 

πξντφλησλ. Υο πιένλ θαηάιιειν ζεσξείηαη ην ζθιεξφ θαη πινχζην ζε 

ζπλδεηηθφ ηζηφ ρνηξηλφ ιίπνο, πνπ πξνέξρεηαη απφ ηνλ ηξάρειν θαη ηελ ξάρε 

ηνπ δψνπ. Ρν ιαξδί πξέπεη λα δηαρσξίδεηαη απφ ην ζθάγην φζν ην δπλαηφλ 

ηαρχηεξα θαη λα ςχρεηαη ακέζσο. πφ ςχμε κπνξεί λα ζπληεξεζεί έσο 3 

εκέξεο. Δάλ θαηαςπρζεί, ν ρξφλνο ζπληήξεζήο ηνπ κπνξεί λα θζάζεη ηηο 90 

εκέξεο. Ξέξα ησλ ρξνληθψλ απηψλ νξίσλ, θαιφ είλαη ην ιίπνο λα κελ 

ρξεζηκνπνηείηαη. Ιαξδί απφ ειηθησκέλα δψα είλαη πεξηζζφηεξν θαηάιιειν 
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απφ απηφ ησλ λεαξψλ ιφγσ ηεο κεγαιχηεξεο πεξηεθηηθφηεηαο ηνπ ζε 

ζπλδεηηθφ ηζηφ. 

 

Πξνεηνηκαζία ηωλ πξώηωλ πιώλ  

Νη πξψηεο χιεο πνπ επηιέρζεθαλ πξέπεη λα πξνεηνηκαζηνχλ θαηάιιεια 

γηα λα δηαζθαιηζζεί ε επηηπρία ηεο παξαγσγήο. Ζ ηππνπνίεζε ηνπ άπαρνπ 

θξέαηνο, κε βάζε ηελ πεξηεθηηθφηεηα ηνπ ζε ιίπνο θαη ζπλδεηηθφ ηζηφ, 

απνζθνπεί ζηε δηαζθάιηζε ηεο ζηαζεξήο θαη θαιήο πνηφηεηαο ησλ ηειηθψλ 

πξντφλησλ. Γηα ηελ παξαγσγή αιιαληηθψλ αέξνο ζπλήζσο ρξεζηκνπνηείηαη ζε 

θξέαο θησρφ ζε ζπλδεηηθφ ηζηφ. 

Ζ ξχζκηζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ησλ πξψησλ πιψλ είλαη επίζεο πνιχ 

ζεκαληηθή γηα ηελ επηηπρία ηεο παξαγσγήο. Γηα λα επηηεπρζεί ζσζηφο 

ηεκαρηζκφο ηνπ ιηπψδε ηζηνχ πξέπεη λα έρεη ζεξκνθξαζία -15νC. Πε πςειέο 

ζρεηηθά ζεξκνθξαζίεο πθίζηαληαη πεξηζζφηεξε ή ιηγφηεξν έληνλε έληνλε 

ζχλζιηςε ησλ θπηηάξσλ κε απνηέιεζκα ζεκαληηθή πνζφηεηα ηνπ ιίπνπο λα 

ξεπζηνπνηείηαη. Ζ θαηάςπμε γίλεηαη ζε ζηηβάδεο πάρνπο 10-15cm θαη ζηε 

ζπλέρεηα πξνεηνηκάδεηαη κε εηδηθέο κεραλέο θνπήο θαηεςπγκέλνπ θξέαηνο. 

Ρν κέγεζνο ησλ ηεκαρίσλ κπνξεί λα ξπζκηζηεί. Ν ηεκαρηζκέλνο θαη 

θαηεςπγκέλνο ιηπψδεο ηζηφο αλ δελ ρξεζηκνπνηείηαη άκεζα πξέπεη κα 

απνζεθεχεηαη ζηελ θαηάςπμε. Ζ καθξά παξαγσγή ζην ρψξν παξαγσγήο 

πξνθαιεί άλνδν ηεο ζεξκνθξαζίαο θαη θαηά ζπλέπεηα ηε κεξηθή 

ξεπζηνπνίεζε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηεκαρηζκνχ. Ραπηφρξνλα 

ζπκππθλψλνληαη πδξαηκνί ζηελ επηθάλεηά ηνπ κε απνηέιεζκα λα απμάλεηαη ε 

ηηκή ηνπ ελεξγνχ λεξνχ ηεο θξεαηφκαδαο θαη λα δεκηνπξγνχληαη επλντθέο 

ζπλζήθεο γηα ηελ αλάπηπμε αλεπηζχκεησλ κηθξννξγαληζκψλ. 

Ζ ξχζκηζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ άπαρνπ θξέαηνο εμαξηάηαη απφ ην 

βαζκφ ηεκαρηζκνχ ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο. Όζν εληνλφηεξνο είλαη απηφο, ηφζν 

κεγαιχηεξα απνζέκαηα ςχρνπο είλαη αλαγθαία, γηα λα δηαηεξεζεί ε 

ζεξκνθξαζία ηεο θξεαηφπαζηαο ζην ηέινο ηνπ ηεκαρηζκνχ κεηαμχ ησλ -1νC 

έσο 3νC. Έηζη γηα ηελ παξαγσγή ησλ ρνλδξνηεκαρηζκέλσλ πξντφλησλ, φπσο 

γηα παξάδεηγκα ζαιάκη Ιεπθάδνο ή Θάζνπ, ηα απνζέκαηα ςχρνπο είλαη 

επαξθή αλ θαηαςπρζεί κφλν ην ιίπνο. Γηα ηελ παξαγσγή αληίζεηα 

ιεπηνηεκαρηζκέλσλ πξντφλησλ απαηηείηαη λα θαηαςπρζεί εθηφο απφ ην ιίπνο 

θαη ην ½ ηεο πνζφηεηαο ηνπ άπαρνπ θξέαηνο. Πε πεξηπηψζεηο δε πνπ ν 
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ηεκαρηζκφο πξέπεη λα είλαη πνιχ έληνλνο θαηαςχρεηαη νιφθιεξε ε πνζφηεηα 

ηνπ άπαρνπ θξέαηνο. 

Ζ πνζφηεηα ηνπ άπαρνπ θξέαηνο πνπ δελ θαηαςχρεηαη, 

πξνηεκαρίδεηαη ζπλήζσο ζηε κεραλή θνπήο θηκά θαη παξακέλεη κέρξη ηεο 

ρξεζηκνπνίεζήο ηνπ ζην ςπγείν. 

 

Δπηινγή βνεζεηηθώλ θαη πξόζζεηωλ πιώλ  

Γηα ηελ παξαγσγή αιιαληηθψλ αέξνο ρξεζηκνπνηνχληαη νη παξαθάησ 

βνεζεηηθέο θαη πξφζζεηεο χιεο. 

Ρν ρισξηνύρν λάηξην απνηειεί ηελ πιένλ απαξαίηεηε βνεζεηηθή χιε. 

Ππκβάιιεη ζηε ζπληήξεζε θαη ηε γεχζε ησλ έηνηκσλ πξντφλησλ, θαζψο θαη 

ηελ εθρχιηζε κηθξήο πνζφηεηαο κπτθψλ πξσηετλψλ, νη νπνίεο ζηε ζπλέρεηα κε 

ηε ρεκηθή κεηνπζίσζε θαη πήμε πνπ ζα ππνζηνχλ ιφγσ ηεο πηψζεο ηνπ pH, 

ζα επηθέξνπλ ηε ζχλδεζε ησλ ηεκαρηδίσλ ηνπ θξέαηνο θαη ηνπ ιίπνπο. Ρα 

ληηξψδε θαη ληηξηθά άιαηα είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηε 

δηαηήξεζε ηνπ εξπζξνχ ρξψκαηνο, ηε δεκηνπξγία ηεο ραξαθηεξηζηηθήο νζκήο 

θαη γεχζεο (άξσκα αιηπάζησζεο) θαη ηελ αλαζηνιή ηνπ πνιιαπιαζηαζκνχ 

ησλ αλεπηζχκεησλ θαη παζνγφλσλ βαθηεξίσλ ζηα αξρηθά ζηάδηα ηεο 

σξίκαλζεο, φηαλ ε θξεαηφπαζηα είλαη ζρεηηθά επαιινίσηε, επεηδή νη 

ππφινηπνη βαθηεξηνζηαηηθνί παξάγνληεο (ρακειή ηηκή pH, aw, αθπδάησζε, 

ηηκή Eh) δελ έρνπλ αξρίζεη αθφκε λα δξνπλ. Ρα ληηξηθά άιαηα δξνπλ αθνχ 

πξψηα αλαρζνχλ ζε ληηξψδε κε ηε δξάζε ληηξναλαγσγηθψλ βαθηεξίσλ, πνπ 

είλαη θπξίσο νη κηθξφθνθθνη, θαζψο θαη κεξηθά είδε ζηξεπηνθφθθσλ. Δπεηδή 

φκσο ε δξαζηεξηφηεηα ησλ βαθηεξίσλ απηψλ αλαζηέιιεηαη ζε ηηκέο pH 

θαηψηεξεο απφ ην 5,5, ηα ληηξηθά άιαηα δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ 

παξαγσγή πξντφλησλ ηαρείαο σξίκαλζεο. Πηα πξντφληα απηά ε ηαρχηαηε 

πηψζε ηνπ pH αλέζηειιε ηελ αλάπηπμε θαη ε δξάζε ησλ ληηξναλαγσγηθψλ 

βαθηεξίσλ, κε απνηέιεζκα ε αλαγσγή ησλ ληηξηθψλ ζε ληηξψδε λα είλαη 

αλεπαξθήο θαη ν ρξσκαηηζκφο ηνπ πξντφληνο ειαηησκαηηθφο. 

Νη πδαηάλζξαθεο (ζάθραξα), πνπ πξνζηίζεληαη ζε κηθξέο πνζφηεηεο 

(0,05-0,1%) ζρεδφλ ζε φια ηα θξεαηνζθεπάζκαηα θαη απνζθνπνχλ ζηε 

βειηίσζε ηεο γεχζεο θαη ηνπ ρξψκαηνο ηνπο, ζηα αιιαληηθά αέξνο έρνπλ 

ηδηαίηεξε ζεκαζία, γηαηί ρξεζηκεχνπλ σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηνπο 

επηζπκεηνχο θαη απαξαίηεηνπο γηα ηελ θαλνληθή πνξεία ηεο δχκσζεο 
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κηθξννξγαληζκνχο. Ρα δηάθνξα νμέα πνπ παξάγνληαη θαηά ηελ απνδφκεζε 

ησλ ζαθράξσλ πξνθαινχλ πηψζε ηνπ pH ηεο θξεαηνκάδαο, κε απνηέιεζκα 

ηελ πήμε (κεηνπζίσζε) ησλ πξσηετλψλ θαη θαηά ζπλέπεηα ηε ζηεξενπνίεζε 

ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο. Ρα νξγαληθά απηά νμέα ζπκβάιινπλ επίζεο θαη ζηε 

δεκηνπξγία ηνπ ραξαθηεξηζηηθνχ αξψκαηνο ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο. 

Ξαξάιιεια δεκηνπξγνχλ θαηάιιειεο ζπλζήθεο pH γηα ηελ αλαγσγή ησλ 

ληηξσδψλ ζε κνλνμείδην ηνπ αδψηνπ (NO) θαη επλννχλ έηζη ηελ παξαγσγή θαη 

ηελ ζηαζεξφηεηα ηνπ εξπζξνχ ρξψκαηνο. Ρέινο κε ηελ πηψζε ηνπ pH 

αλαζηέιεηαη ζηαδηαθά θαη ε αλάπηπμε ησλ αξλεηηθψλ θαηά Gram βαθηεξίσλ, 

θαζψο θαη ησλ αεξφβησλ ζπνξνγφλσλ, ελψ επλνείηαη απηή ησλ επηζπκεηψλ, 

δειαδή ησλ νμπγαιαθηηθψλ. Ζ παξνπζία ησλ ζαθράξσλ εκπνδίδεη ελ κέξεη 

θαη ηελ απνδφκεζε ησλ πξσηετλψλ, γηαηί πξνζθέξνληαη άκεζα σο πεγή 

ελέξγεηαο ζηα δηάθνξα πξσηενιπηηθά βαθηήξηα, ηα νπνία ζηελ πξνθεηκέλε 

πεξίπησζε δελ θαηαλαιψλνπλ πξσηεΐλεο.  

Ππλήζσο ρξεζηκνπνηνχληαη κνλνζαθραξίηεο, φπσο γιπθφδε θαη 

θξνπθηφδε, δηζαθραξίηεο, φπσο ζαθραξφδε, καιηφδε θαη ιαθηφδε ή ηέινο 

κίγκα δηαθφξσλ ζαθράξσλ φπσο απηφ πνπ πξνθχπηεη θαηά ηελ πδξφιπζε ηνπ 

ακχινπ (ακπινζηξφπη) θαη απνηειείηαη θπξίσο απφ 10-20% γιπθφδε, 40-50% 

καιηφδε θαη 35-45% δεμηξίλεο πνπ είλαη κεγαινκνξηαθά ζάθραξα. Ζ 

πνζφηεηα θαη ην είδνο ησλ ζαθράξσλ πνπ πξνζηίζεληαη ζηελ θξεαηφκαδα ησλ 

αιιαληηθψλ εμαξηάηαη απφ ην αξρηθφ ηεο pH, ηνλ επηδησθφκελν ξπζκφ 

κείσζήο ηνπ, ηε ζεξκνθξαζία δχκσζεο, ηελ ηειηθή ηηκή ζηελ νπνία πξέπεη λα 

δηακνξθσζεί ην pH ζην έηνηκν πξντφλ θαη ηέινο ηε ρξεζηκνπνίεζε 

ζπκπιεξσκαηηθψλ βνεζεηηθψλ νπζηψλ θαη θαζαξψλ θαιιηεξγεηψλ. Ν 

παιαηφηεξνο θαλφλαο πνπ αλέθεξε φηη γηα ηε κείσζε ηνπ pH θαηά 0,1 κνλάδα 

απαηηείηαη πξνζζήθε 0,1% ζαθράξσλ θαίλεηαη φηη δε ιάκβαλε ππφςε ηνπ ηε 

ζχλζεζε ηεο ζπληαγήο θαη θαηά ζπλέπεηα ηελ ξπζκηζηηθή ηθαλφηεηα ησλ 

κπτθψλ πξσηετλψλ. Πήκεξα νη πνζφηεηεο ζαθράξσλ πνπ ζπλήζσο 

ρξεζηκνπνηνχληαη αλέξρνληαη ζε 0,8-1,0% γηα πξντφληα ηαρείαο σξίκαλζεο 

θαη ζε 0,4-0,5% γηα πξντφληα βξαδείαο σξίκαλζεο. 

Ζ γιπθνληθή-δ-ιαθηόλε, γλσζηή θαη σο GLD, ρξεζηκνπνηείηαη ζε 

πνζνζηφ 0,6-0,7% επί ηνπ βάξνπο ηεο λσπήο θξεαηφπαζηαο θαη πξνθαιεί 

ηαρεία πηψζε ηνπ pΖ, αλεμάξηεηα απφ ηελ αλάπηπμε κηθξννξγαληζκψλ. Ρα 

πξντφληα πνπ παξάγνληαη κε GLD, ραξαθηεξίδνληαη απφ κηα ζρεηηθά έληνλε 
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ππφμηλε γεχζε θαη ηελ απνπζία αξψκαηνο, έρνπλ απμεκέλν ηνλ θίλδπλν 

δεκηνπξγίαο ληηξνδακηλψλ θαη επλννχλ ηελ ηάγγηζε ηνπ ιίπνπο. Δπεηδή ε GLD 

αλαζηέιιεη ηε δξάζε ησλ ληηξναλαγσγηθψλ βαθηεξίσλ πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηείηαη κφλν κε ηα ληηξψδε άιαηα θαη φρη κε ηα ληηξηθά. Ζ GLD 

πξνζηηζέκελε ζε κηθξφηεξεο πνζφηεηεο (0,15-0,2%) θαη ζε ζπλδπαζκφ κε δηά-

θνξα δάραξα θαη θαζαξέο θαιιηέξγεηεο σζεί ην pΖ πξνο ηελ επηζπκεηή θα-

ηεχζπλζε, νπφηε δεκηνπξγνχληαη επζχο εμ αξρήο ζπλζήθεο θαηάιιειεο γηα 

ηελ αλάπηπμε ησλ επηζπκεηψλ βαθηεξίσλ πνπ πξνθαινχλ ηε δχκσζε. Έηζη ε 

GLD κπνξεί λα δηαζθαιίζεη ηελ παξαγσγή ησλ αιιαληηθψλ αέξνο φηαλ ε 

αξρηθή ηηκή ηνπ pΖ ηεο θξεαηφκαδαο είλαη ζρεηηθά πςειή, φπσο απηφ ζπκ-

βαίλεη ζε πεξίπησζε ρξεζηκνπνίεζεο DFD-θξέαηνο. 

Ρα άιαηα ηνπ αζθνξβηθνύ νμένο είλαη αλαγσγηθέο νπζίεο πνπ ζπκβάι-

ινπλ ζηελ θαιχηεξε αλάπηπμε θαη δηαηήξεζε ηνπ ρξψκαηνο θαη εκπνδίδνπλ 

ηελ νμείδσζε ηνπ ιίπνπο. Ν ξφινο ηνπο ζηα αιιαληηθά αέξνο ηαρείαο σξίκα-

ζεο δελ είλαη θαη ηφζν ζεκαληηθφο γηα ην ιφγν φηη ζηα πξντφληα απηά ε 

δεκηνπξγία ηνπ ρξψκαηνο επλνείηαη απφ ηελ ηαρεία πηψζε ηνπ pΖ. Αληίζεηα 

ζηα αιιαληηθά βξαδείαο σξίκαζεο, επεηδή ην πςειφ pΖ δελ επλνεί ηελ αλα-

γσγή ησλ ληηξσδψλ αιάησλ, ε ρξεζηκνπνίεζε ησλ αζθνξβηθψλ αιάησλ θξί-

λεηαη σο απαξαίηεηε. Ππλήζσο πξνηηκάηαη ε ρξήζε ηνπ αζθνξβηθνχ λαηξίνπ, 

γηαηί αληηδξά βξαδχηεξα θαη πην ήπηα ζε ζρέζε κε ην αζθνξβηθφ νμχ. Ζ 

πνζφηεηα ησλ αζθνξβηθψλ αιάησλ πνπ ζπληζηάηαη γηα ηελ παξαγσγή ησλ 

αιιαληηθψλ αέξνο αλέξρεηαη ζε 0,4-0,5 g/kg θξεαηφκαδαο. 

Ρν γινπηακηληθό κνλνλάηξην (ΚSG) θαη γινπηακηληθό νμύ είλαη πξφζζε-

ηεο χιεο πνπ εληζρχνπλ ηε γεχζε ρσξίο απηέο νη ίδηεο λα έρνπλ δηθή ηνπο 

γεχζε. Ππλήζσο πξνζηίζεληαη ζε αλαινγία έσο 0,15%. 

Ρν ζνξβηθό θάιην επηηξέπεηαη κφλν γηα εμσηεξηθή ρξήζε ππφ κνξθή 

πδαηηθνχ δηαιχκαηνο 10-15%, ζην νπνίν εκβαπηίδνληαη νη ζήθεο πξηλ ηελ 

πιήξσζε ηνπο ή νιφθιεξα ηα αιιαληηθά ακέζσο κεηά ηελ πιήξσζε ηνπο. 

Δκπνδίδεη ηελ αλάπηπμε ησλ δπκψλ θαη ησλ κπθήησλ ζηελ επηθάλεηα ηνπ 

πξντφληνο ζηα αξρηθά ζηάδηα ηεο δχκσζεο, φηαλ ε ζρεηηθή πγξαζία ζηνπο 

ζαιάκνπο είλαη πςειή. Ζ αλεπηζχκεηε απηή αλάπηπμε ησλ κηθξννξγαληζκψλ 

επλνείηαη θαη απφ ηε ζπκπχθλσζε πδξαηκψλ ζην εμσηεξηθφ ησλ αιιαληηθψλ 

ιφγσ ηεο πνιχ ρακειήο ζεξκνθξαζίαο ηεο θξεαηφπαζηαο. Δπεηδή ην ζνξβηθφ 

θάιην αλαζηέιιεη ή θαη θαηαζηξέθεη ηα ληηξναλαγσγηθά βαθηήξηα, ν ρξφλνο 
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εκβάπηηζεο ησλ ελζεθεπκέλσλ πξντφλησλ πξέπεη λα είλαη πεξηνξηζκέλνο, ψ-

ζηε λα κελ ππάξμνπλ πξνβιήκαηα ζηελ αλάπηπμε ηνπ εξπζξνχ ρξψκαηνο ηεο 

εμσηεξηθήο επηθάλεηαο ηνπ πξντφληνο. 

Νη εθθηλεηέο (θαιιηέξγεηεο ή θαιιηεξγήκαηα εθθίλεζεο), πνπ είλαη 

ζπλήζσο νμπγαιαθηηθέο ή θαη άιιεο θαιιηέξγεηεο  ρξεζηκνπνηνχληαη επξχηαηα 

γηα ηελ παξαγσγή αιιαληηθψλ αέξνο επεηδή: 

• Θαζνδεγείηαη επαθξηβψο ε πνξεία ηεο δχκσζεο-σξίκαζεο 

• Δπηηπγράλεηαη ε παξαγσγή πξντφλησλ κε ζηαζεξή πνηφηεηα 

• Δπηηαρχλεηαη ε σξίκαζε 

• Κεηψλεηαη ν θίλδπλνο παξαγσγήο ειαηησκαηηθψλ πξντφλησλ εμαηηίαο 

αλεπηζχκεηεο βαθηεξηαθήο αλάπηπμεο 

• Ξαξεκπνδίδεηαη ε επηθαλεηαθή αλάπηπμε κπθήησλ πνπ ζα κπνξνχζαλ 

λα παξάγνπλ ηνμίλεο 

• Βειηηψλεηαη ην άξσκα θαη ην ρξψκα ηνπ έηνηκνπ πξντφληνο 

Νη θαιιηέξγεηεο θέξνληαη ζην εκπφξην κε δηάθνξα νλφκαηα θαη 

ζπλήζσο πεξηέρνπλ Lactobacillus plantarum, Lactobacillus sake, 

Lactobacillus curvatus, Pediococcus acidilactici θαη Pediococcus pentosaceus, 

Micrococcus varians, Staphylococcus xylosus θαη Staphylococcus carnosus, 

είδε ηνπ γέλνπο Debaryomyces (D. Hansenii) θαη νξηζκέλα επηιεγκέλα ζηειέ-

ρε ηνπ γέλνπο Penicillium (P. nalgiovensis). Ρα βαθηήξηα απηά έρνπλ ηδαληθέο 

ζεξκνθξαζίεο αλάπηπμεο πνπ θπκαίλνληαη απφ 20°C έσο 35°C. Νξηζκέλνη 

φκσο απφ απηνχο (L. sake θαη L. curvatus) παξάγνπλ ππεξνμείδην ηνπ π-

δξνγφλνπ ην νπνίν θαηαζηξέθεη ην ρξψκα θαη πξνθαιεί ηάγγηζε ηνπ ιίπνπο. 

Απαηηείηαη ινηπφλ ηδηαίηεξε πξνζνρή θαηά ηελ επηινγή ησλ εθθηλεηψλ πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ . 

 

 Αξηπκαηηθέο ύιεο 

Πηα αιιαληηθά αέξνο, σο πξντφληα δχκσζεο, αλαπηχζζεηαη έλα 

πινχζην θπζηθφ άξσκα. Έηζη, ε ρξήζε αξηπκαηηθψλ νπζηψλ θαηά ηελ 

παξαγσγή ηνπο είλαη ζρεηηθά πεξηνξηζκέλε. Ππλήζσο ρξεζηκνπνηνχληαη 

απηνχζηα θαξπθεχκαηα ή εθρπιίζκαηα ηνπο ζε πνζνζηφ πνπ δελ μεπεξλά ην 

0.5%. Δμαίξεζε απνηεινχλ νξηζκέλα μεληθήο πξνέιεπζεο αιιαληηθά, φπσο ηα 

ηζπαληθά horizo, ηα νπνία κπνξεί λα πεξηέρνπλ κέρξη θαη 2% θφθθηλν πηπέξη. 
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Ρα ζπλεζέζηεξα θαξπθεχκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη ην καχξν 

θαη ην ιεπθφ πηπέξη, πνπ απνηεινχλ ηε βάζε γηα φια ηα κίγκαηα ησλ 

θαξπθεπκάησλ ησλ αιιαληηθψλ αέξνο, ην θνθθηλνπίπεξν ζε πνζφηεηεο πνπ λα 

κελ αιινηψλεηαη ην ρξψκα ηνπ έηνηκνπ πξντφληνο, ην κνζρνθάξπδν θαη ηα 

άλζε ηνπ πνπ είλαη επίζεο απφ ηα βαζηθφηεξα θαξπθεχκαηα θαη ηέινο ην 

θαξδάκσκν θαη ην ζθφξδν. Δθηφο ηέινο απφ ηα θαξπθεχκαηα ζηελ παξαγσγή 

αιιαληηθψλ αέξνο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο αξηπκαηηθέο χιεο ην 

θφθθηλν θξαζί θαη ην ξνχκη. 

 

Τερλνινγία παξαγσγήο αιιαληηθψλ αέξνο 

Ρα δηάθνξα ζηαδία ηεο παξαγσγήο αιιαληηθψλ αέξνο είλαη ε 

ηππνπνίεζε ησλ πξψησλ πιψλ, ν ηεκαρηζκφο ηνπο ζην θνχηεξ, ε πξνζζήθε 

θαη ε αλάκημε ησλ βνεζεηηθψλ πιψλ, ε ελζήθεπζε ηεο θξεαηφκαδαο θαη ηέινο 

ε δχκσζε, ε σξίκαζε θαη ε αθπδάησζε. Ρηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ηα πξντφληα 

απηά πθίζηαληαη κηα πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν έληνλε θάπληζε. Κηα ηππηθή 

ζπληαγή γηα ηελ παξαγσγή αιιαληηθψλ αέξνο είλαη ζπλήζσο ε εμήο: 1/3 

ρνηξηλφ άπαρν θξέαο, 1/3 βφεην άπαρν θξέαο θαη 1/3 ρνηξηλφ ιαξδί. Νη 

πνζφηεηεο απηέο βέβαηα κπνξεί λα κεηαβιεζνχλ αλάινγα κε ην είδνο θαη ηελ 

πνηφηεηα ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο, ηελ επθνιία πξνκήζεηαο πξψησλ πιψλ θαη 

ηηο θαηαλαισηηθέο ζπλήζεηεο. 
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Δπεμεγήζεηο:                  Πεηξά πξνηεξαηφηεηαο θαηά ηελ επεμεξγαζία          
Πρήκα 5.2.3.1: Γηάγξακκα ξνήο παξαγσγήο αιιαληηθψλ αέξνο 

 

 

 

 

Παραλαβι και ςυντιρθςθ 
του άπαχου κρζατοσ (4 οC) 

Παραλαβι και ςυντιρθςθ 
του λίπουσ (4 οC) 

Παραλαβι καιαποκικευςθ 
των πρόςκετων υλϊν (4 οC) 

Παραλαβι κθκϊν και 
υλικϊν ςυςκευαςίασ-

Αποκικευςθ 

Συποποίθςθ του 
άπαχου κρζατοσ 

Συποποίθςθ του λίπουσ 

Ηφγιςθ και ςφνκεςθ 
ςυνταγισ 

Ηφγιςθ και ςφνκεςθ 
ςυνταγισ 

 

Ηφγιςθ και ςφνκεςθ 
ςυνταγισ προςκζτων 

 

Ψφξθ ι/και 
κατάψυξθ άπαχου 

κρζατοσ 

Κατάψυξθ του 
λίπουσ 

Προτεμαχιςμόσ 
κατεψυγμζνου 

άπαχου κρζατοσ 

Προτεμαχιςμόσ 
άπαχου ψυγμζνου 

κρζατοσ 

ΣΕΜΑΧΙΜΟ ΣΟ ΚΟΤΣΕΡ 

2 

1 

5 

3 
 

6 

4 

Καρυκεφματα 

Καλλιζργειεσ 
& άκχαρα 

Ενκικευςθ 

Ωρίμανςθ 
Κάπνιςθ 

Αφυδάτωςθ 

Συποποίθςθ 
υςκευαςία 

υντιρθςθ 
Διακίνθςθ 
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Τεκαρηζκόο ηνπ θξέαηνο θαη ηνπ ιίπνπο 

Ν ηεκαρηζκφο θαη ε αλάκημε ησλ πξψησλ πιψλ γίλεηαη ζπλήζσο ζην 

θνχηεξ. Δίλαη φκσο δπλαηφ λα πξαγκαηνπνηεζεί θαη ζηελ θξεαηνκεραλή 

εθηφο εάλ απαηηείηαη πνιχ ιεπηφο ηεκαρηζκφο. 

Γηα λα επηηεπρζεί θαζαξή θαη επδηάθξηηε εηθφλα ηνκήο, ην ιίπνο πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζεί πξέπεη λα είλαη πάληνηε θαηαςπγκέλν θαη ηα απνζέκαηα ςχ-

ρνπο ηνπ άπαρνπ θξέαηνο επαξθή, ψζηε ζην ηέινο ηνπ ηεκαρηζκνχ ε ζεξκν-

θξαζία ηεο θξεαηφκαδαο λα θπκαίλεηαη κεηαμχ -1 °C θαη -3 °C. 

Ν ηεκαρηζκφο ζην θνχηεξ κπνξεί λα γίλεη ζε κία ή ζε δχν θάζεηο. Θαηά 

ηε κέζνδν ηεο κηαο θάζεο, ην άπαρν θξέαο ηεκαρίδεηαη αξρηθά κέρξηο ελφο 

επηζπκεηνχ βαζκνχ. Θαηφπηλ πξνζηίζεηαη ην θαηαςπγκέλν ιίπνο θαη ν 

ηεκαρηζκφο ζπλερίδεηαη κέρξη ηνπ ζεκείνπ πνπ ηα ηεκαρίδηα ηνπ ιίπνπο 

θζάζνπλ ζην πξνθαζνξηζκέλν, αλάινγα κε ην είδνο ηνπ πξντφληνο, κέγεζνο. 

Ρν ιίπνο πξνζηίζεηαη κεηά ην άπαρν θξέαο γηα λα απνθεπρζεί ε γξήγνξε 

άλνδνο ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ. Ζ πνζφηεηα ηνπ άπαρνπ θξέαηνο πνπ δελ 

επεμεξγάδεηαη ςπγκέλν, αιέζεηαη ζηε κεραλή θνπήο θηκά κε ηελ πιάθα πνπ 

έρεη δηάκεηξν νπψλ ζπλήζσο 3mm θαη πξνζηίζεηαη πάληνηε κεηά ην ιίπνο. Πε 

πεξηπηψζεηο δε πνπ ε παξνπζία επκεγεζψλ ηεκαρηδίσλ άπαρνπ θξέαηνο, ιφγσ 

πξνδηαγξαθψλ ηνπ πξντφληνο, είλαη απαξαίηεηε, ν ηειεπηαίνο απηφο ηξφπνο 

ηεκαρηζκνχ είλαη θαη ν πιένλ ελδεδεηγκέλνο. Ρν κέγεζνο ησλ ηεκαρηδίσλ ηνπ 

άπαρνπ θξέαηνο θαζνξίδεηαη απφ ηε δηάκεηξν ησλ νπψλ ηεο πιάθαο ηεο 

κεραλήο ηνπ θηκά. Ρν αιάηη πξνζηίζεηαη πξνο ην ηέινο ηνπ ηεκαρηζκνχ, 

πάληνηε φκσο πξηλ απφ ηελ πξνζζήθε ηνπ ςπγκέλνπ πξνηεκαρηζκέλνπ 

άπαρνπ θξέαηνο, γηα λα απνθεπρζεί ε θαηάςπμε ηνπ ηειεπηαίνπ ιφγσ ηεο 

κεγάιεο ηαπείλσζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο πνπ πξνθαιείηαη θαηά ηε ζηηγκή ηεο 

πξνζζήθεο ηνπ αιαηηνχ. Έηζη επηηπγράλεηαη επθνιφηεξα ε ξχζκηζε ηεο 

ζεξκνθξαζίαο ηεο θξεαηφπαζηαο ζηα επηζπκεηά επίπεδα θαη πεξηνξίδεηαη ε 

εθρχιηζε κπτθψλ πξσηετλψλ θαη ε αχμεζε ηνπ ημψδνπο ηεο, γεγνλφο πνπ ζα 

ζπλέβαηλε αλ ην αιάηη πξνζζέηνληαλ ζηελ αξρή ηνπ ηεκαρηζκνχ. 

Θαηά ηε κέζνδν ησλ δύν θάζεσλ, ην θξέαο αθνχ αλακηρζεί κε ην αιάηη 

θαη ηα ληηξηθά ή ληηξψδε άιαηα, ηεκαρίδεηαη ζηε κεραλή ηνπ θηκά θαη παξα-

κέλεη γηα 8-10 ψξεο ζην ςπγείν. Ρελ επφκελε κέξα ηεκαρίδεηαη εθ λένπ καδί 

κε ην θαηαςπγκέλν ιίπνο θαη ηα ππφινηπα πξφζζεηα θαη θαξπθεχκαηα. Ν 

ηξφπνο απηφο εξγαζίαο ζπκβάιιεη απνθαζηζηηθά ζηελ θαιχηεξε αλάπηπμε 
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ηεο  ζχζηαζεο θαη ηε ζηαζεξφηεηα ηνπ εξπζξνχ ρξψκαηνο ησλ αιιαληηθψλ 

αέξνο.  

Ζ ρξήζε θνχηεξ θελνχ γηα ηνλ ηεκαρηζκφ ησλ πξψησλ πιψλ 

ζπλνδεχεηαη απφ αξθεηά πιενλεθηήκαηα θαη βξίζθεη ηειεπηαία φιν θαη 

κεγαιχηεξε εθαξκνγή. Ζ απνκάθξπλζε ηνπ αέξα θαη ζπλεπψο ηνπ νμπγφλνπ 

έρεη σο απνηέιεζκα ηελ ηαρχηεξε δεκηνπξγία ηνπ εξπζξνχ ρξψκαηνο, ηελ 

αχμεζε ηεο ζηαζεξφηεηαο ηνπ θαη εκπνδίδεη ηελ ηάγγηζε ηνπ ιίπνπο. 

Ξαξάιιεια θαζηζηά ηε κάδα ηνπ πξντφληνο πεξηζζφηεξν ζπκπαγή, 

βειηηψλνληαο έηζη ηε ζχζηαζε ηνπ. 

 

Δπίδξαζε ηνπ ηεκαρηζκνύ ζηα θπζηθνρεκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

θξεαηόπαζηαο 

Ρν πην ζεκαληηθφ ιάζνο πνπ κπνξεί λα ζπκβεί θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

ηεκαρηζκνχ ηεο θξεαηφκαδαο είλαη ε άλνδνο ηεο ζεξκνθξαζίαο ηεο κε 

ζπλέπεηα ηελ ξεπζηνπνίεζε ηνπ ιίπνπο. Ρν ξεπζηνπνηεκέλν ιίπνο πεξηβάιιεη 

ηα ηεκαρίδηα ηνπ θξέαηνο θαη εκπνδίδεη ηε δεκηνπξγία ζπλνρήο ή 

ζπγθεληξψλεηαη θάησ απφ ηε ζήθε ππφ κνξθή ιεπηνχ πκελίνπ, ην νπνίν δξα 

σο κνλσηηθφ ζηξψκα εκπνδίδνληαο ηελ νκαιή αθπδάησζε ηνπ πξντφληνο. 

Νη θπξηφηεξεο αηηίεο πνπ κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ άλνδν ηεο 

ζεξκνθξαζίαο είλαη: αλεπαξθή απνζέκαηα ςχρνπο ησλ πξψησλ πιψλ, θαθή 

θαηάζηαζε καραηξηψλ ηνπ θνχηεξ θαη ηεο θξεαηνκεραλήο, κεγάιε απφζηαζε 

ησλ καραηξηψλ απφ ην ηνίρσκα ηεο ιεθάλεο ηνπ θνχηεξ θαη ηέινο ε κε ςχμε 

ηεο ιεθάλεο ηνπ θνχηεξ κε πάγν πξηλ ηελ παξαγσγή ηεο πξψηεο παξηίδαο. 

Ζ έηνηκε πξνο ελζήθεπζε θξεαηφκαδα πξέπεη λα έρεη ζεξκνθξαζία πνπ 

λα θπκαίλεηαη απφ -1 έσο -3°C θαη ην pΖ λα είλαη πεξίπνπ 5,9. Ρν pΖ ηεο 

θξεαηφκαδαο εμαξηάηαη απφ απηφ ησλ πξψησλ πιψλ (άπαρν θξέαο 5,4-6,0, 

ιίπνο 6,2-7,0, ζπλδεηηθφο ηζηφο 7,3-7,8) θαη κπνξεί λα κεηαβάιιεηαη ειαθξά 

πξνο ηα πάλσ ή θάησ. Δίλαη δπλαηφλ, ζε πεξηνξηζκέλν βαζκφ φκσο, λα ξπζκη-

ζηεί κε ηελ πξνζζήθε GLD. Ζ ζεξκνθξαζία ηεο θξεαηφπαζηαο ζηα επηζπκεηά 

επίπεδα εμαξηάηαη απφ ην βαζκφ ηεκαρηζκνχ ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο θαη 

επηηπγράλεηαη κε θαηάιιειε ξχζκηζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ησλ πξψησλ πιψλ. 

Όηαλ ην πξντφλ πνπ παξάγεηαη είλαη έληνλα ιεπηνηεκαρηζκέλν ηφηε φιεο 

ζρεδφλ νη πξψηεο χιεο θαηαςχρνληαη. Αληίζεηα αλ ν βαζκφο ηεκαρηζκνχ δελ 

είλαη ηφζν έληνλνο, ηφηε θαηαςχρεηαη ην ιίπνο θαη έλα κέξνο ηνπ θξέαηνο. 
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Ν ΠΔ ηεο θξεαηφκαδαο κεηαβάιιεηαη επίζεο ζε ζχγθξηζε κε απηφλ 

ησλ πξψησλ πιψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ. Ζ πξνζζήθε άιαηνο θαη ζαθράξσλ 

πνπ δπκψλνληαη δχζθνια δεζκεχνπλ ειεχζεξν λεξφ θαη πξνθαινχλ πηψζε ηνπ 

ΠΔ. Αλάινγα κε ηελ πξνθαηεξγαζία ηνπ θξέαηνο θαη ηνπ ιίπνπο, ν ΠΔ 

θπκαίλεηαη κεηαμχ 0,96 θαη 0,97. Θξέαο κε ρακειφ ΠΔ επλνεί ηελ νκαιή 

πνξεία ηεο δχκσζεο. 

Νη ηηκέο ηφζν ηνπ pΖ φζν θαη ηνπ ΠΔ δελ επεξεάδνληαη απφ ηε κέζνδν 

ηνπ ηεκαρηζκνχ θαη απφ ην είδνο ησλ κεραλεκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη. 

 

Δλζήθεπζε ηεο θξεαηόπαζηαο 

Ζ θξεαηφπαζηα ελζεθεχεηαη κε ηε βνήζεηα πιεξσηηθψλ κεραλψλ, νη 

νπνίεο ζπλήζσο ιεηηνπξγνχλ ππφ θελφ. Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα αθαηξείηαη ν 

αέξαο πνπ έρεη εγθισβηζζεί ζηελ θξεαηφπαζηα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

ηεκαρηζκνχ ηεο. Ζ παξακνλή ηνπ κέζα ζ' απηή επεξεάδεη αξλεηηθά ηε 

ζηαζεξφηεηα ηνπ ρξψκαηνο, ηηο κηθξνβηνινγηθέο δηεξγαζίεο πνπ επηηεινχληαη 

ζηελ αξρή ηεο δχκσζεο θαη ηέινο επλνεί ηελ ηάγγηζε ηνπ ιίπνπο. 

Ζ ζεξκνθξαζία ηεο θξεαηφπαζηαο θαηά ηε ζηηγκή ηεο ελζήθεπζεο 

πξέπεη λα θπκαίλεηαη κεηαμχ -1 0C θαη -3 °C. Σακειφηεξεο ζεξκνθξαζίεο (<-4 

°C) έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ θξπζηάιισζε ηνπ λεξνχ, νπφηε απμάλεη 

ζεκαληηθά ην ημψδεο ηεο θξεαηφπαζηαο, θαζηζηψληαο ηελ ελζήθεπζή ηεο θαη 

ηελ απνκάθξπλζε ηνπ αέξα δχζθνιε σο αδχλαηε. Αληίζεηα αλ ε ζεξκνθξαζία 

ηεο είλαη πςειή (>5-6 °C), ηφηε ιφγσ ηξηβήο ηεο θξεαηφπαζηαο κε ηα 

εμαξηήκαηα πξνψζεζεο ηνπ γεκηζηηθνχ κεραλήκαηνο θαη ηνπ εζσηεξηθνχ 

ηνηρψκαηνο ηνπ ζσιήλα πιήξσζεο, κέξνο ηνπ ιίπνπο ξεπζηνπνηείηαη θαη 

ζρεκαηίδεη έλα ιεπηφ πκέλην θάησ απφ ηε ζήθε, κε απνηέιεζκα ην πξντφλ λα 

αθπδαηψλεηαη δχζθνια. 

Ζ πίεζε κε ηελ νπνία πξνζηίζεηαη ε θξεαηφπαζηα επεξεάδεη επίζεο 

ηελ πνηφηεηα ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο. Σακειή πίεζε επλνεί ηνλ εγθιεηζκφ αέξα 

ζην εζσηεξηθφ ηεο. Αληίζεηα φηαλ απηή είλαη πνιχ πςειή ππάξρεη ν θίλδπλνο 

ξεπζηνπνίεζεο ηνπ ιίπνπο. Ν ίδηνο θίλδπλνο ππάξρεη θαη φηαλ ην κήθνο ηνπ 

ζσιήλα είλαη πνιχ κεγάιν θαη ε εζσηεξηθή ηνπ επηθάλεηα δελ είλαη ιεία. 

Ρα ζχγρξνλα κεραλήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ ελζήθεπζή 

ησλ αιιαληηθψλ αέξνο δηαζθαιίδνπλ ηελ απνκάθξπλζε ηνπ 50-70% ηνπ αέξα 

πνπ έρεη εγθιεηζζεί ζηελ θξεαηφκαδα. Ξαξάιιεια νη δπλάκεηο ηξηβήο πνπ α-
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λαπηχζζνληαη, ιφγσ ηνπ εηδηθνχ ζπζηήκαηνο πξνψζεζεο ηεο θξεαηφκαδαο 

πνπ δηαζέηνπλ, είλαη ειάρηζηεο κε απνηέιεζκα λα απνθεχγεηαη ζρεδφλ ηειεί-

σο ε ξεπζηνπνίεζε ηνπ ιίπνπο ιφγσ αλφδνπ ηεο ζεξκνθξαζίαο. 

Νη ζήθεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ παξαγσγή αιιαληηθψλ αέξνο 

είλαη θπζηθέο ή ηερλεηέο θαη πξέπεη λα έρνπλ ηηο εμήο ηδηφηεηεο: 

 λα είλαη δηαπεξαηέο ζηνλ αέξα, ηνπο πδξαηκνχο θαη ηνλ θαπλφ. 

 λα αληέρνπλ ζε ζρεηηθά κεγάιεο πηέζεηο θαη λα έρνπλ ηελ ίδηα πάληα 

ζηαζεξή δηάκεηξν. 

 λα πξνζθνιιψληαη εχθνια ζηελ θξεαηφκαδα θαη λα δηαζέηνπλ ηελ 

απαξαίηεηε ειαζηηθφηεηα, ψζηε λα αθνινπζνχλ ηε ζπζηνιή ηεο θαηά 

ηελ σξίκαζε. 

 λα απνθνιιψληαη εχθνια απφ ην έηνηκν πξντφλ. 

  λα κελ έρεη θαλέλα πξφβιεκα απφ πιεπξάο πγηεηλήο. 

Νη θπζηθέο ζήθεο πξέπεη λα έρνπλ ππνζηεί αιάηηζε ηνπιάρηζηνλ γηα κία 

εβδνκάδα ή λα αθπδαηψλνληαη. Ξξέπεη λα είλαη ηειείσο απαιιαγκέλεο απφ 

ιίπνο, επεηδή απηφ παξνπζηάδεη αιινηψζεηο ηάγγηζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

καθξνρξφληαο ζπληήξεζεο ηνπο κε απνηέιεζκα λα αιινηψλεηαη ε νζκή, ε 

γεχζε θαη ην ρξψκα ηνπ έηνηκνπ πξντφληνο. Ξξηλ απφ ηε ρξήζε ηνπο, φηαλ 

είλαη αιαηηζκέλεο, μεπιέλνληαη αξρηθά κε ριηαξφ λεξφ θαη παξακέλνπλ 

θαηφπηλ γηα αξθεηέο ψξεο ζε ηξερνχκελν θξχν λεξφ γηα λα απνκαθξπλζεί 

ηειείσο ην αιάηη θαη λα απνθεπρζεί αξγφηεξα ην απάλζηζκα θξπζηάιισλ 

αιαηηνχ ζηελ εμσηεξηθή επηθάλεηα ηεο ζήθεο. Νη απνμεξακέλεο θπζηθέο 

ζήθεο πξέπεη λα ελπδαησζνχλ γηα λα απνθηήζνπλ ηελ απαηηνχκελε 

ειαζηηθφηεηα. Θαηά ηελ ελπδάησζε ηνπο θαιφ είλαη πξηλ ρξεζηκνπνηεζνχλ λα 

εκβαπηίδνληαη γηα 10-15 ιεπηά ζε δηάιπκα 5% γαιαθηηθνχ νμένο γηα λα γίλεη ε 

δηφγθσζε ηνπο πην θαιά, λα αλνίμνπλ νη θπζηθνί πφξνη θαη λα απνθαηαζηαζεί 

πιήξσο ε δηαπεξαηφηεηα ηνπο. Κεηά ηελ ελπδάησζε πξέπεη λα 

απνκαθξχλεηαη ηειείσο φιε ε πνζφηεηα ηνπ λεξνχ, ε επαθή ηνπ νπνίνπ κε 

ηελ θξεαηφκαδα ζα πξνθαινχζε κεηαβνιέο ηνπ ρξσκαηηζκνχ. 

Νη ηερλεηέο ζήθεο βξίζθνπλ νινέλα θαη κεγαιχηεξε εθαξκνγή ζηελ 

παξαγσγή αιιαληηθψλ αέξνο, γηαηί έρνπλ ζηαζεξή δηάκεηξν, είλαη πην 

αλζεθηηθέο θαη πεξηζζφηεξν εχρξεζηεο θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο ελζήθεπζεο, 

απμάλνληαο έηζη ζεκαληηθά θαη ηελ παξαγσγηθφηεηα ησλ γεκηζηηθψλ 

κεραλψλ. Ρα πιηθά απφ ηα νπνία θαηαζθεπάδνληαη νη ηερλεηέο ζήθεο είλαη ε 
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θπηηαξίλε (Faser B, Fibrous, Nalo-Faser, Walsroder F),ην θνιιαγφλν 

(Dermatin S, Naturin R2), ην κεηάμη εληζρπκέλν κε ίλεο θνιιαγφλνπ (Hukki, 

Sanipel) θαη ηέινο ηα δηάθνξα πθάζκαηα (ζπλήζσο βακβαθεξά). 

 

Ωξίκαζε αιιαληηθώλ αέξνο - δηεξγαζίεο ζηελ θξεαηόπαζηα 

Ζ θξεαηφκαδα κεηά ηελ ελζήθεπζε ηεο, ιφγσ ηεο πςειήο ηηκήο ηνπ pΖ 

θαη ηνπ ελεξγνχ χδαηνο, απνηειεί άξηζην ζξεπηηθφ ππφζηξσκα γηα ηελ αλά-

πηπμε ηφζν ησλ επηζπκεηψλ φζν θαη ησλ αλεπηζχκεησλ βαθηεξίσλ. Ζ επηηπ-

ρία επνκέλσο ηεο παξαγσγήο ζα εμαξηεζεί απφ ηε δπλαηφηεηα πνπ ζα δνζεί 

ζηα επηζπκεηά βαθηήξηα λα πνιιαπιαζηαζηνχλ θαη λα αληαγσληζζνχλ επη-

ηπρψο ηα αλεπηζχκεηα. Απηφ εθηφο ησλ άιισλ εμαξηάηαη θαη απφ ην αξρηθφ 

κηθξνβηαθφ θνξηίν ηεο θξεαηφπαζηαο ζε αλεπηζχκεηνπο κηθξννξγαληζκνχο, ν 

αξηζκφο ησλ νπνίσλ απμάλεη ζπλήζσο θαηά: 

• Ρελ θαηαπφλεζε ηνπ δψνπ πξηλ ηε ζθαγή θαη ηηο θαθέο ζπλζήθεο 

ζθαγήο. 

• Ρηο θαθέο ζπλζήθεο ζπληήξεζεο, κεηαθνξάο, ηεκαρηζκνχ θαη 

ηππνπνίεζεο ηνπ θξέαηνο. 

• Ρελ αηειή θαζαξηφηεηα θαη εμπγίαλζε ησλ ζθεπψλ θαη κεραλεκάησλ 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ πξνεηνηκαζία ησλ πξψησλ πιψλ θαη ηελ 

παξαγσγή ηεο θξεαηφκαδαο. 

• Ρελ θαθή πγηεηλή θαηάζηαζε ησλ θπζηθψλ θπξίσο ζεθψλ, ιφγσ θαθψλ 

ζπλζεθψλ παξαζθεπήο θαη ζπληήξεζεο ηνπο, 

• Ρε κε εθαξκνγή ησλ ζηνηρεησδψλ θαλφλσλ πνπ αθνξνχλ ηελ "νξζή 

βηνκεραληθή πξαθηηθή". Κε ηήξεζε θαλφλσλ πγηεηλήο, ζπρλέο 

δηαζηαπξψζεηο θαηά ηε ξνή ηεο παξαγσγήο, παξνπζία εληφκσλ θαη 

απνπζία θιηκαηηζκνχ ζην ρψξν παξαγσγήο απνηεινχλ ηνπο 

παξάγνληεο πνπ κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε αχμεζε ηεο αλεπηζχκεηεο 

ρισξίδαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξαγσγήο θαη ελζήθεπζεο ηεο 

θξεαηφπαζηαο. 

Νη βαζηθφηεξεο δηεξγαζίεο πνπ ζπληεινχληαη ζηελ σξίκαλζε ηεο 

θξεαηφπαζηαο είλαη ε πηψζε ηνπ pΖ θαη ε αθπδάησζε ηεο, κε απνηέιεζκα 

ηελ εμπγίαλζε θαη ηελ ηθαλφηεηα ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο λα ζπληεξείηαη αθφκε 

θαη εθηφο ςπγείνπ. Ξαξάιιεια αλαπηχζζνληαη ν εξπζξφο ρξσκαηηζκφο, ην 
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ραξαθηεξηζηηθφ άξσκα θαη ε ζπλεθηηθφηεηα ηεο θξεαηφκαδαο. Ρν ηειηθφ 

πξντφλ απνθηά έηζη φια εθείλα ηα νξγαλνιεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ ην 

θάλνπλ ειθπζηηθφ θαη ηαπηφρξνλα ζηαζεξφ απφ κηθξνβηνινγηθήο άπνςεο. Ζ 

ηαρχηεηα εμέιημεο ησλ κεηαβνιψλ απηψλ εμαξηάηαη απφ ηηο ζπλζήθεο 

ζεξκνθξαζίαο θαη πγξαζίαο πνπ επηθξαηνχλ ζην ζάιακν σξίκαζεο θαη ηελ 

ηαρχηεηα θπθινθνξίαο ηνπ αέξα. Ζ πνξεία ησλ κεηαβνιψλ πξνο ηε ζσζηή 

θαηεχζπλζε ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ αλάπηπμε θαη επηθξάηεζε ησλ 

νμπγαιαθηηθψλ βαθηεξίσλ. Δπεηδή φκσο ν αξηζκφο ηνπο ζηα αξρηθά ζηάδηα 

ηεο σξίκαζεο είλαη ζρεηηθά κηθξφο, ε χπαξμε κηθξνβηαθψλ "εκπνδίσλ" πνπ ζα 

αλαζηείινπλ ηελ αλάπηπμε ησλ αλεπηζχκεησλ βαθηεξίσλ θαηά ην ζηάδην 

απηφ είλαη απαξαίηεηε. Ρα ληηξψδε άιαηα θαη ην ρισξηνχρν λάηξην 

απνηεινχλ ζηελ αξρή ηεο σξίκαζεο ηα βαζηθφηεξα κηθξνβηαθά "εκπφδηα" πνπ 

αλαζηέιινπλ ηελ αλάπηπμε θπξίσο ησλ ζαικνλέιισλ θαη θισζηξηδίσλ. Ρν 

ρισξηνχρν λάηξην δεζκεχεη λεξφ θαη κεηψλεη ηελ ηηκή ηνπ ελεξγνχ χδαηνο (ηηκή 

αw,), ελψ ηα ληηξψδε έρνπλ σο γλσζηφ αληηβαθηεξηαθή δξάζε έλαληη ησλ 

παξαπάλσ κηθξννξγαληζκψλ.  

Υο δεχηεξν "εκπφδην" δξα ε ρακειή ηηκή ηνπ δπλακηθνχ 

νμεηδναλαγσγήο (ηηκή Δh). Ιφγσ ηεο πξνζζήθεο αζθνξβηθψλ αιάησλ θαη 

δαράξσλ, αιιά θπξίσο ιφγσ ηεο αλάπηπμεο ησλ αεξφβησλ βαθηεξίσλ, ην 

νμπγφλν ζην εζσηεξηθφ ηεο θξεαηφπαζηαο θαηαλαιψλεηαη ηαρχηαηα κε 

απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία αλαεξφβησλ ζπλζεθψλ θαη ηελ πηψζε ηεο ηηκήο 

ηνπ δπλακηθνχ νμεηδναλαγσγήο. Θάησ απφ απηέο ηηο ζπλζήθεο, ε αλάπηπμε 

θπξίσο ησλ ςεπδνκνλάδσλ θαη εληεξνβαθηεξίσλ αλαζηέιιεηαη, ελψ 

ηαπηφρξνλα επλνείηαη ε αλάπηπμε ησλ νμπγαιαθηηθψλ. 

Ρα επφκελα κηθξνβηαθά "εκπφδηα" είλαη ε αλάπηπμε ηεο 

αληαγσληζηηθήο κηθξνρισξίδαο, ε πηψζε ηνπ pΖ θαη ηνπ ΠΔ, κε απνηέιεζκα 

λα θαζίζηαηαη αδχλαηε ε αλάπηπμε ησλ αλεπηζχκεησλ κηθξννξγαληζκψλ θαη 

ην ηειηθφ πξντφλ λα κπνξεί λα ζπληεξείηαη αθφκε θαη εθηφο ςπγείνπ. 

 

Σηάδηα ωξίκαζεο ηωλ αιιαληηθώλ αέξνο 

Ζ δηαδηθαζία ηεο σξίκαζεο απαηηεί νξηζκέλεο ηερληθέο θαη θαλφλεο 

πνπ απνζθνπνχλ θπξίσο ζηε δηαζθάιηζε νκαιήο αθπδάησζεο κε ηαπηφρξνλε 

πηψζε ηεο ηηκήο ηνπ pΖ. 
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Ζ σξίκαζε γηα λα νινθιεξσζεί δηέξρεηαη απφ ηα εμήο ζηάδηα: Ρν 

ζηάδην ηεο πξνζαξκνγήο απνζθνπεί ζηελ εμνκνίσζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηεο 

θξεαηφκαδαο κε απηή ηνπ ζαιάκνπ σξίκαζεο. Δίλαη γλσζηφ πσο αλάινγα κε 

ηε ζεξκνθξαζία θαη ηελ πγξαζία ελφο ρψξνπ, είλαη δπλαηφ λα παξαηεξεζεί 

ζπκπχθλσζε πδξαηκψλ ζηελ εμσηεξηθή επηθάλεηα ελφο ςπρξνχ αληηθεηκέλνπ 

-νπ θέξεηαη κέζα ζην ρψξν απηφ. Πηα αιιαληηθά αέξνο, ιφγσ ηεο πνιχ 

ρακειήο ζεξκνθξαζίαο πνπ έρνπλ ακέζσο κεηά ηελ ελζήθεπζή ηνπο, ε 

ζπκπχθλσζε πδξαηκψλ ζηελ εμσηεξηθή ηνπο επηθάλεηα είλαη ζρεδφλ αδχλαην 

λα απνθεπρζεί εάλ ηνπνζεηεζνχλ ακέζσο ζηνπο ζαιάκνπο σξίκαζεο. Κέξνο 

ηεο πγξαζίαο απηήο ζα απνξξνθεζεί, κε απνηέιεζκα ηελ άλνδν ηεο ηηκήο ηνπ 

ΠΔ ηεο θξεαηφκαδαο θαη θαηά ζπλέπεηα παξάηαζε ηνπ ρξφλνπ σξίκαζεο θαη 

ζηε ρεηξφηεξε πεξίπησζε ηελ κε θαλνληθή σξίκαζε. Ξξνο απνθπγή ινηπφλ 

ηνπ θαηλνκέλνπ απηνχ, ην πξντφλ ακέζσο κεηά ηελ ελζήθεπζή ηνπ πξέπεη λα 

θέξεηαη ζηνπο ζαιάκνπο σξίκαζεο, ζηνπο νπνίνπο ε πγξαζία αξρηθά 

ξπζκίδεηαη έηζη, ψζηε λα είλαη ρακειή θαη ε ηαρχηεηα θίλεζεο ηνπ αέξα 

κεγάιε. Πηηο ζπλζήθεο απηέο ην πξντφλ παξάκελα γηα ηφζν ρξνληθφ δηάζηεκα 

έσο φηνπ ε ζεξκνθξαζία ηεο κάδαο ηνπ εμηζσζεί κε απηή ηνπ ζαιάκνπ (≈20° 

C). Ρν ζηάδην απηφ ηεο πξνζαξκνγήο αλάινγα κε ηε δηάκεηξν ηνπ αιιαληηθνχ 

δηαξθεί 4-8 ψξεο. Κεηά απφ απηφ ην ρξνληθφ δηάζηεκα ε πγξαζία ηνπ 

ζαιάκνπ ξπζκίδεηαη θαλνληθά ζην 92-94%. 

Ακέζσο κεηά ηελ πξνζαξκνγή ηεο ζεξκνθξαζίαο αθνινπζεί ην ζηάδην 

ηεο δύκσζεο, ην νπνίν αλάινγα κε ηε κέζνδν σξίκαζεο δηαξθεί απφ 4 εκέξεο 

έσο 2 εβδνκάδεο ή θαη πεξηζζφηεξν. Θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζηαδίνπ απηνχ 

αξρίδνπλ θαη νινθιεξψλνληαη ζρεδφλ φιεο νη κηθξνβηνινγηθέο θαη θπζηθνρε-

κηθέο κεηαβνιέο, εθηφο απφ ηελ αθπδάησζε, ηελ αχμεζε ηεο ζθιεξφηεηαο θαη 

ηελ αλάπηπμε ηνπ αξψκαηνο, νη νπνίεο ζπλερίδνληαη κε πνιχ αξγνχο ξπζκνχο 

θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ησλ πξντφλησλ απηψλ. Θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

ζηαδίνπ ηεο δχκσζεο, κε θαηάιιειε ξχζκηζε ηεο πγξαζίαο, ηεο ηαρχηεηαο ηνπ 

αέξα, αιιά θπξίσο ηεο ζεξκνθξαζίαο ζηνπο ζαιάκνπο σξίκαζεο επη-

ηπγράλεηαη ε επηζπκεηή πνξεία φισλ ησλ κηθξνβηνινγηθψλ θαη θπζηθνρεκη-

θψλ κεηαβνιψλ. Όηαλ είλαη επηζπκεηή ε ηαρχηαηε πηψζε ηνπ pΖ, ηφηε 

εθαξκφδνληαη πςειέο ζεξκνθξαζίεο κε αληίζηνηρε πςειή ζπγθέληξσζε 

δαράξσλ. Σακειέο ζεξκνθξαζίεο σξίκαζεο αληίζεηα επηβξαδχλνπλ φιεο 

ζρεδφλ ηηο κηθξνβηαθέο θαη θπζηθνρεκηθέο κεηαβνιέο. Ζ παξαγσγηθή 
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δηαδηθαζία δηαξθεί πνιχ πεξηζζφηεξν, ην ηειηθφ φκσο πξντφλ αλαπηχζζεη πν-

ιχ πην έληνλν θαη επράξηζην άξσκα θαη ρξψκα. 

Κεηά ηε δχκσζε αθνινπζεί ην ηειεπηαίν ζηάδην πνπ είλαη ε 

αθπδάησζε, ε δηάξθεηα ηνπ νπνίνπ εμαξηάηαη απφ ηε κέζνδν σξίκαζεο. Γηα 

ηελ νκαιή αθπδάησζε ησλ αιιαληηθψλ αέξνο, ζεκαληηθφηαην ξφιν παίδεη ε 

ξχζκηζε ηεο ζρεηηθήο πγξαζίαο ηνπ ζαιάκνπ. Δίλαη απαξαίηεην λα ππάξρεη 

πάληνηε κηα ζηαζεξή δηαθνξά κεηαμχ ηεο ηάζεο πδξαηκψλ ηνπ εζσηεξηθνχ 

ηνπ πξντφληνο θαη απηήο ηνπ ζαιάκνπ γηα λα ππάξρεη κηα ζπλερήο απψιεηα 

χδαηνο απφ ην πξντφλ πξνο ηνλ πεξηβάιινληα ρψξν. Ζ δηαθνξά απηή αλάινγα 

κε ηε δηάκεηξν ηνπ αιιαληηθνχ θπκαίλεηαη κεηαμχ 2-4% θαη πξέπεη λα 

δηαζθαιίδεη κηα εκεξήζηα απψιεηα βάξνπο, ζηα αξρηθά ζηάδηα, ηεο ηάμεο ηνπ 

1,5- 2,5%. Κεγαιχηεξε δηαθνξά νδεγεί ζπλήζσο ζηε δεκηνπξγία ζθιεξήο 

πεξηθέξεηαο (πέηζσκα), κε φιεο ηηο δπζκελείο ζπλέπεηεο πνπ έρεη απηφ ζηελ 

νκαιή πνξεία ηεο σξίκαζεο. 

Ζ πγξαζία πνπ εμέξρεηαη απφ ην πξντφλ πξέπεη νπσζδήπνηε λα απνκα-

θξχλεηαη απφ ην εζσηεξηθφ ηνπ ζαιάκνπ. Απηφ ζεκαίλεη φηη απαηηείηαη ζπλε-

ρήο θίλεζε θαη αλαθχθισζε ηνπ αέξα. Πηα αξρηθά ζηάδηα ηεο σξίκαζεο ε 

απψιεηα πγξαζίαο είλαη εληνλφηεξε απφ φηη ζηα κεηέπεηηα, κε απνηέιεζκα ηηο 

πξψηεο εκέξεο λα απαηηείηαη απνκάθξπλζε κεγαιχηεξεο πνζφηεηαο π-

δξαηκψλ απφ ην εζσηεξηθφ ηνπ ζαιάκνπ. Ζ ηαρχηεηα θίλεζεο θαη αλαθχθισ-

ζεο ηνπ αέξα ζα πξέπεη επνκέλσο θαηά ην δηάζηεκα απηφ λα είλαη 

κεγαιχηεξε.  

Ρν ηειηθφ ζηάδην ηεο αθπδάησζεο πξαγκαηνπνηείηαη ζε ρψξνπο ζηνπο 

νπνίνπο ε ζεξκνθξαζία θπκαίλεηαη κεηαμχ 14-17 °C θαη ε ζρεηηθή πγξαζία 

πεξί ην 75%. Νη ζπλζήθεο απηέο παξακέλνπλ ζηαζεξέο έσο ην ηέινο ηεο 

παξαγσγήο. Δάλ είλαη επηζπκεηή εληνλφηεξε απψιεηα βάξνπο, ηφηε ε πγξαζία 

ηνπ ζαιάκνπ κπνξεί λα ξπζκηζηεί ζην 70%. Απαξαίηεηε είλαη επίζεο θαηά ην 

ζηάδην απηφ θαη ειαθξά θίλεζε ηνπ αέξα ηεο ηάμεο ησλ 0,05-0.1 m/sec, γηα 

λα απνηξαπεί ε αλάπηπμε κπθήησλ ζην πεξίβιεκα. Ρν πξντφλ ζπλερίδεη λα 

ράλεη πγξαζία θαη ηαπηφρξνλα, ιφγσ ηεο δξάζεο ησλ πξσηετλνιπηηθψλ 

βαθηεξίσλ, ε ηηκή ηνπ pΖ αλέξρεηαη. Ζ δεκηνπξγία ηνπ αξψκαηνο 

νινθιεξψλεηαη θαη ην εξπζξφ ρξψκα ζηαζεξνπνηείηαη. 

Όια ηα ζηάδηα ηεο σξίκαζεο πξέπεη λα πξαγκαηνπνηνχληαη ζε ζθφηνο. 

Κε ηνλ ηξφπν απηφ επηβξαδχλεηαη ε νμείδσζε ηνπ ιίπνπο ησλ εμσηεξηθψλ 
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ζηηβάδσλ, ε νπνία αξρηθά ζα επέθεξε αιινίσζε ησλ νξγαλνιεπηηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ πξντφληνο θαη ζηε ζπλέρεηα θαηαζηξνθή ηνπ ρξψκαηνο 

ιφγσ παξαγσγήο ππεξνμεηδίσλ. 

Κάπληζε ηωλ αιιαληηθώλ αέξνο 

Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο σξίκαζεο ηα αιιαληηθά αέξνο κπνξεί λα 

ππνζηνχλ ειαθξά ή έληνλε θάπληζε, ε νπνία δίλεη ζην πξντφλ ην επράξηζην 

άξσκα θαη ηε ραξαθηεξηζηηθή εκθάληζε ηνπ θαπληζηνχ, ελψ ηαπηφρξνλα 

βειηηψλεη ηελ ηθαλφηεηα ζπληήξεζεο ηνπ. 

Ζ θάπληζε ησλ αιιαληηθψλ αέξνο είλαη πάληνηε ςπρξή (18-24 °C) θαη 

εθαξκφδεηαη κφλνλ φηαλ νινθιεξσζεί πιήξσο ε δχκσζε θαη αλαπηπρζεί ην 

εξπζξφ ρξψκα. Πην ζεκείν απηφ πξέπεη λα δνζεί κεγάιε πξνζνρή, ψζηε λα 

κε δεκηνπξγεζνχλ πξνβιήκαηα ζηελ εμσηεξηθή εκθάληζε ηνπ πξντφληνο. Αλ 

παξαηεξεζεί επηθαλεηαθή αλάπηπμε δπκψλ θαη κπθήησλ ζα πξέπεη πξηλ αθφ-

κε αξρίζεη ε θάπληζε νη κηθξννξγαληζκνί απηνί λα απνκαθξχλνληαη κε 

θαηαησληζκφ λεξνχ θαη κεηά, αθνχ ην πξντφλ ζηεγλψζεη θαιά, λα πξαγκαην-

πνηείηαη ε θάπληζε. Πε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ζα παξαηεξεζνχλ επηθαλεηα-

θέο ζθνπξφρξσκεο θειίδεο πνπ νθείινληαη ζηελ εληνλφηεξε απνξξφθεζε ζσ-

καηηδίσλ θαπλνχ απφ ηηο απνηθίεο ησλ κηθξννξγαληζκψλ. Κηα απινχζηεξε 

κέζνδνο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ πεξηγξάθνληαη πξνε-

γνπκέλσο είλαη ε εκβάπηηζε ηνπ πξντφληνο, ακέζσο κεηά ηελ ελζήθεπζή ηνπ, 

ζε δηάιπκα ζνξβηθνχ θαιίνπ (10-15%) ή ςεθαζκφο ηεο εμσηεξηθήο ηνπ επη-

θάλεηαο κε ειαθξφ δηάιπκα νξγαληθψλ νμέσλ (γαιαθηηθφ, αζθνξβηθφ, θηηξηθφ 

νμχ έσο 3% ζε κίγκα). Νη νπζίεο απηέο απνηξέπνπλ ηελ αλάπηπμε κπθήησλ 

ζηελ επηθάλεηα ηνπ πξντφληνο. 

Ρέινο, έλα κεγάιν κέξνο ησλ αιιαληηθψλ αέξνο θέξνληαη ζηελ θαηαλά-

ισζε ρσξίο λα έρνπλ ππνζηεί θάπληζε. Ρα πξντφληα απηά σξηκάδνπλ γηα 

κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη ραξαθηεξηζηηθφ ηνπο γλψξηζκα είλαη ε αλά-

πηπμε κπθήησλ ζηελ επηθάλεηα ηεο ζήθεο. Ρφηε εκθαλίδεηαη έλα ππφιεπθν 

πκέλην πνπ αλαπηχζζεηαη είηε κφλν ηνπ θαη έρεη σο πεγή ηε κηθξνρισξίδα ηνπ 

πεξηβάιινληνο ηνπ εξγνζηαζίνπ, είηε νθείιεηαη ζηελ εκβάπηηζε ηνπ πξν-

τφληνο κεηά ηελ ελζήθεπζή ηνπ ζε ελαηψξεκα θαζαξήο θαιιηέξγεηαο κπθήησλ. 

Ρα πξντφληα απηά έρνπλ θσηεηλφ εξπζξφ ρξψκα θαη επράξηζηε ειαθξά 

γεχζε, πνπ ζπκίδεη δχκε αξηνπνηίαο. 
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5.2.4 ΞΟΝΪΝΛΡΑ ΑΙΙΑΛΡΝΞΝΗΗΑΠ ΛΩΞΑ (ΣΩΟΗΑΡΗΘΑ ΙΝΘΑΛΗΘΑ) 

 Πηελ θαηεγνξία απηή αλήθνπλ πξντφληα πνπ παξάγνληαη απφ λσπφ 

ή/θαη θαηαςπγκέλν βφεην, ρνηξηλφ θαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο πξφβεην 

θξέαο, θαζψο θαη ιαξδί. 

 Νη πξψηεο χιεο αθνχ ηεκαρηζζνχλ, αλακηγλχνληαη κε ην αιάηη, ηα 

θαξπθεχκαηα θαη ηηο αλάινγεο πξφζζεηεο χιεο θαη ππνβάιινληαη ζε ήπηα 

κάιαμε. Κεηά ηελ ελζήθεπζή ηνπο ζε θπζηθέο ζήθεο δελ ππνβάιινληαη ζε 

ζεξκηθή ή άιιε επεμεξγαζία, εθηφο απφ κία ειαθξά αθπδάησζε θαη 

ελδερνκέλσο θάπληζε. Γηα ην ιφγν απηφ ην κηθξνβηαθφ ηνπο θνξηίν είλαη 

ζρεηηθά πςειφ. Θαηαλαιψλνληαη αθνχ πξνεγνπκέλσο ςεζνχλ ή ηεγαληζηνχλ.  

 Πηα πξντφληα απηά αλήθνπλ ηα δηάθνξα „ρσξηάηηθα ινπθάληθα‟, πνπ 

παξαζθεπάδνληαη ζε φιν ζρεδφλ ηνλ Διιαδηθφ ρψξν, κε δηάθνξεο παξαιιαγέο 

απφ πεξηνρή ζε πεξηνρή. Ξαιαηφηεξα ε παξαγσγή ηνπο ζπλδένληαλ κε ηε 

ζθαγή ησλ ρνίξσλ θαηά ηηο εκέξεο ησλ Σξηζηνπγέλλσλ. 

 Δθηφο απφ ηε ρεκηθή ζχλζεζε θαη ην άξσκα, βαζηθφ πνηνηηθφ ηνπο 

γλψξηζκα είλαη ε δνκή ηνπο, ε αίζζεζε δειαδή πνπ πξνζθέξνπλ ζηνλ 

θαηαλαισηή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κάζεζεο. Ρα θξηηήξηα κε ηα νπνία γίλεηαη ε 

εθηίκεζε θαη ε αμηνιφγεζε ηνπ πνηνηηθνχ απηνχ γλσξίζκαηνο είλαη ηα 

αθφινπζα: 

Πύζηαζε, πθή ηνπ πεξηβιήκαηνο. Νη θπζηθέο ζήθεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ ελζήθεπζε ησλ πξντφλησλ απηψλ πξέπεη λα είλαη 

θαηάιιεια επεμεξγαζκέλεο, ψζηε λα παξνπζηάδνπλ ζρεηηθή αληνρή θαηά ην 

γέκηζκα, ηαπηφρξνλα φκσο πξέπεη λα είλαη ηξπθεξέο θαη επθνινκάζεηεο. 

Θήθεο πνπ είλαη ζθιεξέο ππνβαζκίδνπλ ηελ πνηφηεηα ηνπ πξντφληνο. Γηα λα 

γίλνπλ νη ζήθεο πεξηζζφηεξν ηξπθεξέο κεηά ηελ απνκάθξπλζε ηνπ αιαηηνχ,  

πνπ γίλεηαη κε πνιχ θαιφ πιχζηκν, εκβαπηίδνληαη γηα 10-15 ιεπηά ζε 3% 

δηάιπκα γαιαθηηθνχ νμένο.    

Πύζηαζε, ζπλνρή ηεο θξεαηνκάδαο. Ζ πθή, δνκή ηεο θξεαηνκάδαο ησλ 

πξντφλησλ απηψλ, πξηλ ηε ζεξκηθή επεμεξγαζία πνπ πθίζηαληαη ηε ζηηγκή ηεο 

θαηαλάισζεο, είλαη ζπλήζσο καιαθή θαη εχπιαζηε. Ξηέδνληάο ηα κε ην 

δείθηε θαη ηνλ αληίρεηξα, ε κάδα ηνπο ππνρσξεί ζρεηηθά εχθνια. Βέβαηα απηφ 

εμαξηάηαη απφ ηελ πίεζε κε ηελ νπνία ελζεθεχνληαη θαη ην βαζκφ 

αθπδάησζεο πνπ έρνπλ ππνζηεί. Σακειή πίεζε θαηά ηελ ελζήθεπζε ηα 

θαζηζηά πνιχ καιαθά, ελψ αληίζεηα πςειή πίεζε θαη έληνλε αθπδάησζε έρεη 
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σο απνηέιεζκα λα γίλνληαη ζθιεξά. Κεηά ην ςήζηκν, ε πθή ηνπ πξντφληνο 

πξέπεη λα είλαη ειαθξά ζθιεξή θαη ζπκπαγήο. Ζ δνκή ηεο κάδαο ηνπ θαηά ηελ 

κάζεζε δελ πξέπεη λα θαηαζηξέθεηαη θαη λα ζξπκκαηίδεηαη εχθνια. Ξξέπεη 

λα έρεη κηα ειαθξά ζπλνρή θαη λα πξνβάιεη κηα ρακειή αληίζηαζε πξηλ 

θαηαζηξαθεί. Ρέινο δελ πξέπεη λα ππάξρνπλ δπζθνινκάζεηα ηεκαρίδηα πνπ 

πξνέξρνληαη θπξίσο απφ ππνιείκκαηα ρφλδξσλ ή ζθιεξνχ ζπλδεηηθνχ ηζηνχ. 

Νπψδεο. Δπηζπκεηφ είλαη, ηα πξντφληα απηά λα είλαη έληνλα νπψδε. Απηφ 

εμαξηάηαη απφ ηελ πνηφηεηα θαη ηελ πνζφηεηα ηνπ ιίπνπο, ηνλ ηξφπν 

ηεκαρηζκνχ, ηε ζπγθξάηεζε ηνπ ιίπνπο θαηά ην ςήζηκν θαη ηέινο ηελ  ΗΠ ηνπ 

κπτθνχ ηζηνχ. Ρν ιίπνο πξέπεη λα είλαη ζθιεξφ θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

ηεκαρηζκνχ λα κελ ξεπζηνπνηείηαη. Καιαθφ ιίπνο θαη θαθή πνηφηεηα 

ηεκαρηζκνχ πξνθαινχλ ηελ απνβνιή κεγάιεο πνζφηεηαο ιίπνπο θαηά ην 

ςήζηκν κε απνηέιεζκα ην πξντφλ λα θαζίζηαηαη ζηεγλφ. Ρν ίδην παξαηεξείηαη 

φηαλ ρξεζηκνπνηείηαη άπαρν θξέαο κε ρακειή ΗΠ, νπφηε θαηά ηελ ζέξκαλζε 

απνβάιιεηαη κεγάιε πνζφηεηα χδαηνο θαη ην πξντφλ γίλεηαη ζηεγλφ θαη 

αρπξψδεο. 

 

Δπηινγή θαη πξνεηνηκαζία ηωλ πξώηωλ πιώλ 

Δπεηδή ηα πξντφληα απηά πξηλ δνζνχλ ζηελ θαηαλάισζε, δελ 

πθίζηαληαη θαλελφο είδνπο επεμεξγαζία (ζέξκαλζε, δχκσζε) εμπγίαλζεο, ε 

άξηζηε πγηεηλή θαηάζηαζε ησλ πξψησλ πιψλ απνηειεί ηε βαζηθφηεξε 

πξνυπφζεζε γηα ηελ επηηπρία ηεο παξαγσγήο ηνπο. Ρφζν ην θξέαο φζν θαη ην 

ιίπνο πξέπεη λα πξνέξρνληαη απφ πγηή δψα ηα νπνία δελ θαηαπνλήζεθαλ πξηλ 

ηε ζθαγή ηνπο. Γεληθά νη πξψηεο χιεο πξέπεη λα βαθηεξηνινγηθά άςνγεο. 

Ρν άπαρν θξέαο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί πξέπεη λα πξνέξρεηαη απφ 

ελήιηθα δψα, λα είλαη ζηεγλφ κε κέηξηα ΗΠ. Ζ φιε δηαδηθαζία παξαγσγήο 

πξέπεη λα γίλεηαη θάησ απφ άξηζηεο ζπλζήθεο πγηεηλήο. Πε πεξίπησζε πνπ γηα 

ηερλνινγηθνχο ιφγνπο ην θξέαο ζα πξέπεη λα ηεκαρίδεηαη θαηεςπγκέλν, θαιφ 

είλαη κεηά ηελ ηππνπνίεζή ηνπ λα νδεγείηαη ακέζσο ζηελ θαηάςπμε, φπνπ ζα 

κπνξεί πιένλ λα παξακείλεη κέρξη ηε ζηηγκή πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί. Ρν pH 

ηνπ πξέπεη λα θπκαίλεηαη κεηαμχ 5,6 θαη 5,8 θαη ν ΠΔ λα είλαη κηθξφηεξνο 

απφ 0,980. 

Απαξαίηεηε είλαη ε ηππνπνίεζε ηνπ άπαρνπ θξέαηνο. Απηή ζπλίζηαηαη 

ζηελ απνκάθξπλζε ησλ ηελφλησλ, θαζψο θαη ηνπ ζπλδεηηθνχ ηζηνχ. 



 109 

Ρν άπαρν θξέαο ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο λσπφ. Πε πεξίπησζε πνπ είλαη 

θαηεςπγκέλν πξέπεη λα απνςχρεηαη πξηλ ηεκαρηζηεί. Γηα λα αθπδαησζεί 

ηαρχηεξα ην ηειηθφ πξντφλ θαη λα βειηησζεί κε απηφλ ηνλ ηξφπν ε ηθαλφηεηα 

ζπληήξεζήο ηνπ, ην άπαρν θξέαο πξέπεη λα θφβεηαη ζε ηεκάρηα κεγέζνπο 

γξφλζνπ θαη λα παξακέλεη γηα 1-2 εκέξεο ζην ςπγείν ζε ιεθάλεο, κε ηξφπν 

πνπ λα θαζηζηά δπλαηή ηελ έμνδν ηνπ νπνχ πνπ ην δηάζηεκα απηφ 

απνκαθξχλεηαη άκεζα. 

 
Βνεζεηηθέο θαη πξόζζεηεο ύιεο 

Νη θπξηφηεξεο βνεζεηηθέο θαη πξφζζεηεο χιεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

γηα ηελ παξαγσγή ησλ πξντφλησλ απηψλ είλαη ην ρισξηνχρν λάηξην, ηα 

ληηξψδε, αζθνξβηθά, θσζθνξηθά θαη ζεηψδε άιαηα, ηα δηάθνξα εληζρπηηθά 

ηεο γεχζεο, θαζψο θαη αξηπκαηηθέο χιεο. Πηηο ηειεπηαίεο εθηφο απφ ηα 

θαξπθεχκαηα ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα πξάζα, ηα θξεκκχδηα, ν θινηφο 

πνξηνθαιηνχ, ελψ ζε νξηζκέλεο πεξηνρέο πξνζηίζεηαη θαη κηθξή πνζφηεηα 

θφθθηλνπ θξαζηνχ. Πηα πξντφληα απηά δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη 

άκπιν, πεθηηθέο νπζίεο, θαζψο θαη μέλεο σο πξνο ην θξέαο πξσηεΐλεο.  

Ρν ρισξηνχρν λάηξην είλαη απαξαίηεην γηα ηε γεχζε θαη θπξίσο ηε 

ζπληήξεζή ηνπο. Θαηά δεχηεξν ιφγν ζπκβάιιεη ζηε ζπλνρή  θαη ζηε βειηίσζε 

ηνπ νπψδνπο ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο. Ζ πνζφηεηα πνπ πξνζηίζεηαη αλέξρεηαη 

απφ 18-24g/kg θξέαηνο θαη ιίπνπο.  

Ζ ρξήζε ληηξσδψλ αιάησλ ζηα πξντφληα απηά είλαη ακθηιεγφκελε. 

Βέβαηα ζπκβάιινπλ θαηά θάπνην ηξφπν ζηε βειηίσζε ηεο ηθαλφηεηαο 

ζπληήξεζήο ηνπο, δελ είλαη φκσο απαξαίηεηα αλ αλαινγηζηεί θαλείο φηη απηά 

πξέπεη λα δηαθηλνχληαη ππφ ςχμε θαη λα θαηαλαιψλνληαη ζε δηάζηεκα ιίγσλ 

εκεξψλ. Δπεηδή ζηελ θξεαηφπαζηα ησλ αιιαληηθψλ απηψλ νη ζπλζήθεο 

αλαγσγήο ησλ ληηξσδψλ ζε κνλνμείδην ηνπ αδψηνπ θαη ηεο αληίδξαζεο απηνχ 

κε ηε κπνγινβίλε γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ εξπζξνχ ρξψκαηνο δελ είλαη θαη ηφζν 

επλντθέο, παξακέλεη κεγάιε πνζφηεηα ππνιεηκκαηηθψλ ληηξσδψλ αιάησλ θαη 

ελδερφκελα θαη ληηξηθψλ ζην έηνηκν πξντφλ. Ν θίλδπλνο επνκέλσο 

δεκηνπξγίαο ληηξνδακηλψλ θαηά ην ςήζηκν ηνπο είλαη ζρεηηθά κεγάινο. Ρέινο 

ε ζπκβνιή ηνπο ζηε δεκηνπξγία ηνπ ραξαθηεξηζηηθνχ αξψκαηνο δελ είλαη 

θαζνξηζηηθή, ψζηε λα δηθαηνινγείηαη ε ρξεζηκνπνίεζή ηνπο. 
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Ρν αζθνξβηθφ νμχ θαη ηα άιαηά ηνπ ιφγσ ηζρπξψλ αληηνμεηδσηηθψλ 

ηνπο ηδηνηήησλ ζπκβάιινπλ ζεκαληηθά ζηελ πξφιεςε ηεο ηάγγηζεο ηνπ 

ιίπνπο θαη βειηηψλνπλ ηε γεχζε θαη ηελ ηθαλφηεηα ζπληήξεζεο ηνπ έηνηκνπ 

πξντφληνο. Δπλννχλ επίζεο ηε δεκηνπξγία ηνπ εξπζξνχ ρξψκαηνο ζε 

πεξίπησζε πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη  ληηξψδε άιαηα. 

Ζ ρξήζε ησλ θσζθνξηθψλ αιάησλ ηέινο βειηηψλεη ηε ζπλνρή θαη ην 

ρπκψδεο ηνπ έηνηκνπ πξντφληνο απμάλνληαο ηελ ΗΠ ηνπ θξέαηνο θαη 

κεηψλνληαο ηηο απψιεηεο χδαηνο θαηά ην ςήζηκφ ηνπο. 

 

Τερλνινγία παξαγωγήο  

Ζ επεμεξγαζία πνπ πθίζηαληαη νη πξψηεο χιεο έρεη σο ζηφρν ηελ 

παξαγσγή κηαο ειαθξά ζπλεθηηθήο θξεαηφκαδαο κε επδηάθξηηα ηα ηεκαρίδηα 

ηνπ ιίπνπο. Θχξηα κέξηκλα ηνπ παξαγσγνχ είλαη, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

ηεκαρηζκνχ θαη ηεο αλάκημεο λα ξεπζηνπνηεζεί φζν ην δπλαηφλ κηθξφηεξε 

πνζφηεηα ηνπ ιηπψδε ηζηνχ. Ρέινο ην ιίπνο απηφ πνπ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί 

πξέπεη θαηά ηε ζέξκαλζε πνπ πθίζηαηαη ην έηνηκν πξντφλ πξηλ ηελ 

θαηαλάισζε ηνπ, λα ζπγθξαηείηαη απφ ην πιέγκα ησλ κπτθψλ πξσηετλψλ θαη 

λα κελ απνβάιιεηαη. Απηφ ζε ζπλδπαζκφ κε ηε βειηίσζε ηεο ΗΠ ηνπ θξέαηνο, 

ζα δψζεη ηελ επηζπκεηή αίζζεζε ηνπ νπψδνπο πνπ είλαη απφ ηα θπξηφηεξα 

πνηνηηθά γλσξίζκαηα ησλ αιιαληηθψλ απηψλ. Θα πξέπεη ινηπφλ ν ηεκαρηζκφο, 

ε κάιαμε θαη δεπηεξεπφλησο ε ελζήθεπζε ηεο θξεαηφπαζηαο θαη ζηε ζπλέρεηα 

ε αθπδάησζε ησλ πξντφλησλ απηψλ λα πξαγκαηνπνηείηαη θάησ απφ απζηεξά 

ειεγρφκελεο ζπλζήθεο. 
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Πρήκα 5.2.4.1: Γηάγξακκα ξνήο ρσξηάηηθσλ ινπθάληθσλ 
 

Ξαξαιαβή θαη 
ζπληήξεζε  ηνπ ιίπνπο 

(4νC) 

Ξαξαιαβή θαη ζπληήξεζε 
ηνπ άπαρνπ θξέαηνο(4νC) 

 

Ξαξαιαβή θαη 
απνζήθεπζε ησλ 

πξφζζεησλ πιψλ (4νC) 

Ξαξαιαβή θαη 
ζπληήξεζε θπζηθψλ 

ζεθψλ (4νC) 

Ρππνπνίεζε θαη ςχμε 
ηνπ άπαρνπ θξέαηνο 

Εχγηζε θαη 
ζχλζεζε 
ζπληαγήο 

Ξξνηεκαρηζκφο ησλ πξψησλ πιψλ κε ηνλ πξνθφπηε 
ηεο θξεαηνκεραλήο 

Ρππνπνίεζε & ειαθξά 
θαηάςπμε (-5νC) ηνπ ιίπνπο 

Εχγηζε θαη 
ζχλζεζε 
ζπληαγήο 

Εχγηζε πξφζζεησλ θαη 
ζχλζεζε ζπληαγήο 

Ρεκαρηζκφο ζηελ θξεαηνκεραλή κε πιάθα 
επηζπκεηήο δηακέηξνπ νπψλ 

 

Διαθξά 
κάιαμε & 

ελζήθεπζε 

Αθπδάησζε θαη 
ελδερνκέλσο θάπληζε 

Ρππνπνίεζε-
Ππζθεπαζία 

Ππληήξεζε-
Γηαθίλεζε 

 

Αλάκημε ησλ πξψησλ πιψλ κε ηα πξφζζεηα ζην θνχηεξ ή 
ζην δπκσηήξη 

ιηθά 
ζπζθεπαζίαο 
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Τεκαρηζκόο θαη κάιαμε ηεο θξεαηόπαζηαο    

Ζ παξαγσγή ηεο θξεαηφπαζηαο κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί ζην 

θνχηεξ φηαλ απηφ δηαζέηεη θαη ζχζηεκα κάιαμεο ή ζε εηδηθή ζπζθεπή κάιαμεο 

ή δπκσηήξη, φπσο ην απνθαινχλ νη αιιαληνπνηνί. 

Θαηά ηελ παξαγσγή ηεο θξεαηφκαδαο ζην θνχηεξ, κία εκέξα πξηλ ην 

άπαρν θξέαο ηεκαρίδεηαη ζηε κεραλή ηνπ θηκά κε πιάθα, ε δηάκεηξνο ησλ 

νπψλ ηεο νπνίαο θπκαίλεηαη απφ 4 έσο 8nm θαη ζηε ζπλέρεηα ηνπνζεηείηαη 

ζην ςπγείν ζηνπο 4νC. Νη πξψηεο χιεο πνπ ε πεξηεθηηθφηεηά ηνπο ζε ιίπνο 

είλαη ζρεηηθά πςειή, θαηαςχρνληαη ζηνπο -10 έσο -12νC θαη ζηε ζπλέρεηα 

ηεκαρίδνληαη θαη απηέο ζηε κεραλή ηνπ θηκά. Κέρξη ηε ρξεζηκνπνίεζή ηνπο 

παξακέλνπλ θαη απηέο ζηνπο  4νC. Ρν ιαξδί ρξεζηκνπνηείηαη πάληνηε 

θαηαςπγκέλν θαη ηεκαρίδεηαη ηελ εκέξα παξαγσγήο ζην θνχηεξ ζην 

επηζπκεηφ κέγεζνο. Θαηφπηλ πξνζηίζεληαη ζην θνχηεξ φιεο νη ππφινηπεο χιεο 

κε ην αιάηη, ηα θαξπθεχκαηα θαη ηα δηάθνξα πξφζζεηα θαη ε ζπλνιηθή απηή 

κάδα ππνβάιιεηαη ζε αλάκημε κέρξη ηε ζηηγκή πνπ ηα ηεκαρίδηα ηνπ ιίπνπο 

θαη ηνπ θξέαηνο, αξρίδνπλ λα ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο. Πηφρνο ηεο κάιαμεο 

είλαη ε παξαγσγή κηαο ζπκπαγνχο, ζπλεθηηθήο, πιαζηηθήο κάδαο, ε 

ζεξκνθξαζία, ηεο νπνίαο δελ ζα ππεξβαίλεη ηνπο 4 έσο 6νC. Όηαλ ε 

ζεξκνθξαζία είλαη ρακειφηεξε είλαη δπλαηφλ λα παξνπζηαζηνχλ δπζθνιίεο 

θαηά ηελ ελζήθεπζε ηνπ πξντφληνο, ελψ ε ζπλνρή ησλ ηεκαρηδίσλ δελ είλαη 

ηφζν θαιή. Αληίζεηα πςειφηεξεο ζεξκνθξαζίεο νδεγνχλ ζε ξεπζηνπνίεζε 

κέξνπο ηεο πνζφηεηαο ηνπ ιίπνπο κε απνηέιεζκα ε εηθφλα ηνκήο ηνπ 

πξντφληνο λα είλαη αζαθήο, ε ζχλδεζε ησλ ηεκαρηδίσλ θαθή θαη ε απνβνιή 

ιίπνπο θαηά ηε ζεξκηθή επεμεξγαζία κεγάιε. 

Πχκθσλα κε έλαλ άιιν ηξφπν παξαγσγήο, ην θξέαο θαη ην ιίπνο αθνχ 

ςπρζνχλ ζηνπο 0 έσο -2 νC, ηεκαρίδνληαη κε ην καραίξη θαη ηνλ πξνθφπηε ηεο 

θξεαηνκεραλήο θαη ζηε ζπλέρεηα αλακηγλχνληαη πνιχ θαιά κε ην αιάηη θαη 

φιεο ηηο ππφινηπεο βνεζεηηθέο θαη πξφζζεηεο χιεο θαη ηα θαξπθεχκαηα. Ζ 

ζεξκνθξαζία ηεο θξεαηφπαζηαο θαηά ην ζηάδην απηφ δελ πξέπεη λα μεπεξλά 

ηνπο 2 νC. Ν ηειηθφο ηεκαρηζκφο πξαγκαηνπνηείηαη ζηε κεραλή ηνπ θηκά κε ην 

ζχζηεκα θνπήο πνπ απνηειείηαη απφ πξνθφπηε, καραίξη, πιάθα κε δηάκεηξν 

νπψλ 14mm, καραίξη θαη πιάθα κε δηάκεηξν νπψλ 5-6mm. Αθνινπζεί ε 

ελζήθεπζε ηεο θξεαηφπαζηαο θαη ε πεξαηηέξσ επεμεξγαζία ηεο. Κε ηνλ 
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ηξφπν απηφ επηηπγράλεηαη θαζαξή εηθφλα ηνκήο θαη ε κηθξφηεξε δπλαηή 

ξεπζηνπνίεζε ηνπ ιίπνπο. 

Θαηά ηελ παξαγσγή ηεο θξεαηφπαζηαο ζην δπκσηήξη, φιεο νη πξψηεο 

χιεο ηεκαρίδνληαη ζηελ θξεαηνκεραλή κε δηάκεηξν νπψλ δίζθνπ 4-6mm θαη 

ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο ρνλδξνηεκαρηζκέλσλ πξντφλησλ θαη 8mm. Θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ ηεκαρηζκνχ ε ζεξκνθξαζία πνπ πξέπεη λα έρνπλ νη πξψηεο χιεο 

εμαξηάηαη απφ ηελ πεξηεθηηθφηεηά ηνπο ζε ιίπνο. Ρν άπαρν θξέαο έρεη 

ζπλήζσο ζεξκνθξαζία 3-5 νC. Αληίζεηα θξέαο κε κεγάιε πεξηεθηηθφηεηα ζε 

ιίπνο, θαζψο θαη ην ιαξδί πξέπεη λα έρνπλ αξθεηά ρακειφηεξεο 

ζεξκνθξαζίεο, ψζηε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηεκαρηζκνχ ηνπο ην ιίπνο λα 

ηέκλεηαη ρσξίο λα πθίζηαηαη θαλελφο είδνπο ζχλζιηςε ε νπνία πηζαλφλ λα 

πξνθαινχζε ηε ξεπζηνπνίεζή ηνπ. Κεηά ηνλ ηεκαρηζκφ ηνπο, νη 

θαηαςπγκέλεο πξψηεο χιεο θαιφ είλαη λα παξακέλνπλ γηα κηα λχρηα ζην 

ςπγείν, ψζηε ε ζεξκνθξαζία ηνπο λα αλέιζεη ζηνπο -2 έσο 0 νC. Αλ ε 

ζεξκνθξαζία ηνπο είλαη πνιχ ρακειή, ε ηειηθή ζεξκνθξαζία ηεο 

θξεαηφπαζηαο δε ζα θζάζεη ζην επηζπκεηφ επίπεδν ησλ 5 νC, κε απνηέιεζκα 

ε ζπλνρή ηεο λα είλαη θαθή, ιφγσ κεησκέλεο εθρχιηζεο κπτθψλ πξσηετλψλ 

θαηά ηε κάιαμε θαη παξάιιεια λα ππάξρνπλ δπζθνιίεο θαηά ηελ ελζήθεπζή 

ηεο. Κεηά ηνλ ηεκαρηζκφ ηνπο, φιεο νη πξψηεο χιεο κε ην αιάηη, ηα 

θαξπθεχκαηα θαη ηα δηάθνξα πξφζζεηα ηνπνζεηνχληαη ζην δπκσηήξη θαη 

πθίζηαληαη κάιαμε κέρξη λα παξαρζεί ε ζπκπαγήο, πιαζηηθή θαη ζπλεθηηθή 

θξεαηφπαζηα, ε νπνία κεηά ηελ παξαγσγή ηεο (παξακέλεη ζπλήζσο γηα 24 

ψξεο ζην ςπγείν), ελζεθεχεηαη ακέζσο. 

 

Δλζήθεπζε ηεο θξεαηόπαζηαο, αθπδάηωζε θαη δηαθίλεζε ηωλ 

έηνηκωλ πξνϊόληωλ 

Ζ ελζήθεπζε ηεο θξεαηφπαζηαο γίλεηαη ζπλήζσο ζε θπζηθέο ζήθεο απφ 

ιεπηφ έληεξν ρνίξνπ ή πξνβάησλ. Πε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο 

ρξεζηκνπνηνχληαη θαη ηερλεηέο δηαπεξαηέο βξψζηκεο ζήθεο θνιιαγφλνπ. Ζ 

πίεζε κε ηελ νπνία γίλεηαη ε πξνψζεζε ηεο θξεαηφπαζηαο πξέπεη λα είλαη 

ηφζν πςειή, ψζηε λα δηαζθαιίδεη ηελ θαιή πιεξφηεηα ηεο ζήθεο ρσξίο λα 

πξνθαιεί ζξαχζε ηεο θαη ε δηάκεηξνο ηνπ ζσιήλα ηεο γεκηζηηθήο κεραλήο λα 

είλαη πξνζαξκνζκέλε ζηε δηακεηξφ ηεο. Γεληθά πξέπεη λα απνθεχγεηαη ε 

ρξεζηκνπνίεζε κηθξήο δηακέηξνπ ηνπ ζσιήλαο ηεο γεκηζηηθήο κεραλήο λα 
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είλαη πξνζαξκνζκέλε ζηε δηάκεηξφ ηεο. Γεληθά πξέπεη λα απνθεχγεηαη ε 

ρξεζηκνπνίεζε κηθξήο δηακέηξνπ ζσιήλα, επεηδή πξνθαιεί κεγάιεο ηξηβέο, 

άλνδν ηεο ζεξκνθξαζίαο ηεο θξεαηφπαζηαο θαη ξεπζηνπνίεζε κέξνπο ηνπ 

ιίπνπο. Ρα έληεξα πξέπεη λα θαζαξίδνληαη επηκειψο θαη λα πιέλνληαη κε 

άθζνλν λεξφ θπξίσο φηαλ είλαη αιαηηζκέλα. Δάλ ην αιάηη απνκαθξπλζεί 

ηειείσο, πηζαλφ ζην έηνηκν πξντφλ λα εκθαληζζεί εμσηεξηθά ζηε ζήθε 

απάλζηζκα θξπζηάιισλ ρισξηνχρνπ λαηξίνπ. Ρν πξφβιεκα απηφ γίλεηαη 

εληνλφηεξν φηαλ θαηά ηελ παξαγσγή ηεο θξεαηφπαζηαο ρξεζηκνπνηνχληαη 

θσζθνξηθά. Γηα λα γίλεη ε ζήθε πεξηζζφηεξν ηξπθεξή εκβαπηίδεηαη γηα 

15min ζε δηάιπκα 3% γαιαθηηθνχ νμένο. Κεηά ην γέκηζκα απνκαθξχλεηαη ν 

αέξαο πνπ εγθισβίδεηαη κεηαμχ ηεο θξεαηνκάδαο θαη ηεο εζσηεξηθήο 

επηθάλεηαο ηεο ζήθεο ηξππψληαο κε βειφλα ηε ζήθε ζηα ζεκεία πνπ ππάξρεη 

ν αέξαο. Πηε ζπλέρεηα ηα αιιαληηθά αλαξηψληαη ζηα βαγνλέηα, ηα νπνία 

ηνπνζεηνχληαη ζηνπο ζαιάκνπο φπνπ αθπδαηψλνληαη κε ηε βνήζεηα ζεξκνχ 

αέξα. Πηνπο ζαιάκνπο απηνχο είλαη δπλαηφ λα ππνζηνχλ θαη θάπληζε. Κεηά 

ηελ αθπδάησζε θαη ελδερνκέλσο ηελ θαπληζή ηνπο, ηα πξντφληα απηά 

δηνρεηεχνληαη ζηελ αγνξά, ζπληεξνχκελα κέρξη ηελ πψιεζή ηνπο κε ςχμε. 

Ππζθεπάδνληαη ζπλήζσο ζε ζθιεξνχο δίζθνπο απφ πνιπεζηέξα, 

πεξηηπιηγκέλα κε δηαπεξαηή δηαηεηλφκελε πιαζηηθή κεκβξάλε 

πνιπαηζπιελίνπ. Ζ ζπζθεπαζία ηνπο ππφ θελφ δελ ελδείθλπηαη. Κπνξνχλ 

φκσο λα ζπζθεπαζζνχλ ζε ηξνπνπνηεκέλεο αηκφζθαηξεο. 
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ΘΔΦΑΙΑΗΝ 6Ν 

 ΘΝΠΡΝΙΝΓΖΠΖ ΞΟΝΦΌΛΡΥΛ ΑΙΙΑΛΡΝΞΝΗΗΑΠ  

6.1 ΓΔΛΗΘΑ 

Πην παξφλ θεθάιαην ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε θνζηνιφγεζε κεξηθψλ εθ 

ησλ ζεκαληηθφηεξσλ πξντφλησλ αιιαληνπνηίαο γηα ηελ Διιάδα πνπ 

παξάγνληαη απφ ηελ εηαηξία DIANIK. Πηα θνζηνινγνχκελα πξντφληα 

πεξηιακβάλνληαη πξντφληα ζεξκηθήο επεμεξγαζίαο απφ ζχγθνπην θξέαο 

(κνξηαδέιια, ινπθάληθα Φξαλθθνχξηεο), πξντφληα ζεξκηθήο επεμεξγαζίαο 

απφ απηνηειή ηεκάρηα θξέαηνο (ζηήζνο γαινπνχιαο, δακπφλ κπνχηη), 

πξντφληα σξίκαλζεο απφ ζχγθνπην θξέαο (π.ρ. ζαιάκη αέξνο ηχπνπ 

Ιεπθάδνο) θαη ηα ρσξηάηηθα ινπθάληθα ηχπνπ Ρξηθάισλ. 

Ζ κέζνδνο θνζηνιφγεζεο πνπ επηιέρζεθε είλαη ε θαηά θάζε 

θνζηνιφγεζε, θαζψο δηαπηζηψζεθε φηη ην πνζνζηφ ησλ ΓΒΔ (Γεληθψλ 

Βηνκεραληθψλ Δμφδσλ) είλαη κηθξφ, ελψ φια ηα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη 

(δηαγξάκκαηα ξνήο, νηθνλνκηθά ζηνηρεία) αληαπνθξίλνληαη πιήξσο ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα, σζηφζν ππάξρνπλ θάπνηεο κηθξέο κεηαβνιέο ζηα 

νηθνλνκηθά ζηνηρεία πνπ αληιήζεθαλ κέζα απφ ηελ εηαηξία DIANIK γηα 

επλφεηνπο ιφγνπο. 

 Πην ζεκείν απηφ ζα ήηαλ ζσζηφ λα ππάξμνπλ νξηζκέλεο δηεπθξηλήζεηο 

ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν ινγηζκνχ ηνπ θφζηνπο: 

Α) Ρν κέζν σξνκίζζην ησλ εξγαηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ παξαγσγή 

ππνινγίζηεθε ζηα 13€. 

Β) Ρν θφζηνο ηεο άκεζεο εξγαζίαο γηα ηελ Ά ζπζθεπαζία αλά θηιφ 

ππνινγίζηεθε ζηα 0,13€/kg. Απηφ πξνέθπςε ιακβάλνληαο ππφςε ην κέζν φξν 

ηεο παξαγσγήο πξντφλησλ ζε kg αλά κήλα ησλ ηειεπηαίσλ 3 ρξφλσλ θαη 

δηαηξψληαο ηηο απνιαβέο ηνπ κήλα ησλ εξγαηψλ πνπ αζρνινχληαη κε ηελ 

ζπζθεπαζία κε ην κέζν φξν ησλ θηιψλ. Ζ ίδηα δηαδηθαζία αθνινπζήζεθε θαη 

γηα ηελ Β΄ ζπζθεπαζία θαη ην θφζηνο ηεο ππνινγίζηεθε ζηα 0,09€/kg 

πξντφληνο. 

Γ) Ιακβάλνληαο ππφςε ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ησλ 3 ηειεπηαίσλ 

εηψλ(θφζηνο Ά ιψλ, θφζηνο Άκεζεο εξγαζίαο θαη θφζηνο Ξαξαγσγήο) 

βξέζεθε φηη ηα Γεληθά Βηνκεραληθά Έμνδα (ΓΒΔ) απνηεινχλ ην 28% ηνπ 

Ξξψηνπ θφζηνπο (Ξξψην θφζηνο= Ά Ύιεο + Άκεζε Δξγαζία). 
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6.2 ΑΟΣΗΘΝ ΠΡΑΓΗΝ ΝΙΥΛ ΡΥΛ ΞΟΝΦΝΛΡΥΛ 

 Ρν αξρηθφ ζηάδην γηα ηελ παξαγσγή φισλ ησλ πξντφλησλ 

παξνπζηάδεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα (ζρ. 6.2.1) θαη πεξηιακβάλεη φια ηα 

βήκαηα απφ ηελ παξαιαβή ησλ πξψησλ θαη πξφζζεησλ πιψλ, ηελ 

απνζήθεπζε, ηελ ηππνπνίεζε θαη δχγηζή ηνπο ψζηε ε πνζφηεηα λα 

αληαπνθξίλεηαη ζηελ ζπληαγή ηνπ πξντφληνο πνπ πξφθεηηαη λα παξαρζεί. Υο 

πξψηε χιε απνθαιείηαη ην θξέαο (ρνηξηλφ, βφεην, πξφβεην, γαινπνχια) θαη ην 

ιαξδί, ελψ ζηηο πξφζζεηεο χιεο ζπγθαηαιέγνληαη ην αιάηη ν αιαηνληηξίηεο, ην 

γινπηακηληθφ κνλνλάηξην (MSG), ε δεμηξφδε (ζάθραξν), ην εξπζξνξβηθφ 

λάηξην θαη φιεο εθείλεο νη χιεο πνπ επηηάζζεη ε θάζε ζπληαγή, θαζψο θαη νη 

χιεο θάπληζεο θαη ηα πιηθά ζπζθεπαζίαο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη. Αμίδεη λα 

ζεκεησζεί φηη ζχκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία δελ είλαη ζσζηφ ηα πιηθά 

ζπζθεπαζίαο  θαη θαπλίζκαηνο λα θαινχληαη σο πξφζζεηεο χιεο. Δληάζζνληαη 

ζηνλ φξν πξφζζεηεο χιεο  ράξηλ επθνιίαο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θφζηνπο. 

Γηα ηελ αλάγθεο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο φιν ην ζηάδην απηφ 

ζεσξήζεθε σο κηα απφ ηηο θάζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο θαηά θάζεο 

θνζηνιφγεζεο πνπ αθνινπζείηαη.  

Ζ θνζηνιφγεζε ησλ πξψησλ θαη πξφζζεησλ πιψλ ππνινγίδεηαη βάζεη 

ηνπ πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο ηνπ ζηελ ζπληαγή θαη θαηά ζπλέπεηα βάζεη ησλ 

θηιψλ. Αθφκε σο πξφζζεηεο χιεο ινγίδνληαη θαη ηα πιηθά ζπζθεπαζίαο πνπ 

πεξηέρνπλ ηα πξντφληα. Ζ άκεζε εξγαζία ππνινγίδεηαη βάζεη ησλ σξψλ πνπ 

ρξεηάδεηαη ν θάζε εξγάηεο γηα λα παξάγεη ην ζπγθεθξηκέλν έξγν. Ρέινο ηα 

ΓΒΔ ππνινγίδνληαη σο πνζνζηφ (28%) ηνπ πξψηνπ θφζηνο, ην νπνίν 

απνηεινχλ νη πξψηεο-πξφζζεηεο χιεο θαη ε άκεζε εξγαζία.  

Αλ θαη ηα βήκαηα είλαη θνηλά ζα πξέπεη λα γίλεη δηαθνξεηηθή 

θνζηνιφγεζε γηα ην θάζε πξντφλ. Απηφ ζπκβαίλεη ιφγσ ηνπ δηαθνξεηηθνχ 

ρξφλνπ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ ηππνπνίεζε (αλάινγα κε ην είδνο ηεο πξψηεο 

χιεο-θξέαηνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη), ηε δηαδηθαζία ηνπ απφςπμεο πνπ 

απαηηείηαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ε πξψηε χιε παξαιακβάλεηαη ππφ θαηάςπμε 

θαη ηέινο ζε θάπνηα ηδηαίηεξε κεηαρείξηζε πνπ εθαξκφδεηαη θαηά ηελ 

παξαγσγή νξηζκέλσλ πξντφλησλ. Έηζη απηφ ην δηάγξακκα ζα 

επαλαιακβάλεηαη θαηά ηελ θνζηνιφγεζε ηνπ θάζε πξντφληνο 

πεξηιακβάλνληαο κφλν ηα βήκαηα πνπ αθνινπζνχληαη θαηά ηελ πινπνίεζε 

ηνπ εθάζηνηε πξντφληνο. 
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Πρήκα 6.2.1: Γηάγξακκα ξνήο θαηά ηελ «θνηλή» θάζε ηεο πξνεξγαζίαο 
 
 
6.3 ΘΝΠΡΝΙΝΓΖΠΖ ΞΟΝΦΝΛΡΥΛ ΘΔΟΚΗΘΖΠ ΔΞΔΜΔΟΓΑΠΗΑΠ 
ΑΞΝ ΠΓΘΝΞΡΝ ΘΟΔΑΠ 
 
6.3.1 ΚΝΟΡΑΓΔΙΙΑ 

Γηα ηελ παξαγσγή ηεο κνξηαδέιιαο ε πξψηε χιε παξαιακβάλεηαη ζπλήζσο 

ππφ ςχμε. Έηζη ην αξρηθφ δηάγξακκα παίξλεη ηε κνξθή ηνπ παξαθάησ 

ζρήκαηνο (ζρ. 6.3.1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Πρήκα 6.3.1: Γηάγξακκα ξνήο γηα ηε θάζε ηεο πξνεξγαζίαο γηα ηελ 

κνξηαδέιια 

 

Ξαξαιαβή πιηθψλ 

Θεξκνθξαζία 
πεξηβάιινληνο 

Απνζήθεπζε 
 

πφ ςχμε 

Εχγηζε πιηθψλ 

Ρππνπνίεζε 

Εχγηζε
   

Ξξφζζεηεο χιεο 
Ξξψηεο χιεο 

Ξαξαιαβή πξψησλ θαη 
πξφζζεησλ πιψλ 

Θεξκνθξαζία 
πεξηβάιινληνο 

Απνζήθεπζε 
 

πφ ςχμε 
πφ θαηάςπμε 

Εχγηζε πιηθψλ Ρππνπνίεζε Απφςπμε Θνπή 

Εχγηζε 
Ρππνπνίεζε Εχγηζε 

 

Εχγηζε 
 

Ξξφζζεηεο 
χιεο 

Ξξψηεο 
χιεο 
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Θαηά ηελ θάζε απηή ε παξαιαβή θαη ε απνζήθεπζε ησλ πξψησλ θαη 

πξφζζεησλ πιψλ ζα ππνινγηζζεί σο ΓΒΔ. Ρν θφζηνο ησλ πξψησλ θαη 

πξφζζεησλ πιψλ παξνπζηάδεηαη ζηνλ πίλαθα 6.3.1. Ζ άκεζε εξγαζία 

πεξηιακβάλεη ηελ ηππνπνίεζε ησλ πξψησλ πιψλ θαη ηελ δχγηζε ηνπο θαζψο 

θαη ηελ δχγηζε ησλ πξφζζεησλ πιψλ. Ζ ψξα πνπ ρξεηάδεηαη ν εξγάηεο γηα ηελ 

ηππνπνίεζε θαη ηελ δχγηζε 52,6kg βνδηλνχ θξέαηνο θαη 126kg ρνηξηλνχ 

θξέαηνο ζπάιαο είλαη θαηά πξνζέγγηζε 0,5h. Αληίζηνηρα ν απαηηνχκελνο 

ρξφλνο πνπ ππνινγίζηεθε γηα ηελ δχγηζε ησλ πξφζζεησλ πιψλ ήηαλ 0,16h. Ρν 

ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο Ά θάζεο παξνπζηάδεηαη ζηνλ πίλαθα 6.3.2. 

 
Ξίλαθαο 6.3.1: Θνζηνιόγεζε ζπληαγήο γηα ην πξντόλ κνξηαδέιια 

* ην λεξφ/πάγνο ζα ππνινγηζηεί βάζεη ησλ ΓΒΔ. 

 
 
 
 
 
 
 

Πξώηεο & Πξόζζεηεο Ύιεο Βάξνο 
Πνζνζηό 

(%) 
Σηκέο (€/kg) Αμία (€) 

Βνδηλό θξέαο 57,40 20,50 2,85 163,59 

Υνηξηλό ζπάια 126,00 45,00 2,35 296,10 

Νεξό/πάγνο 42,00 15,00 -* -* 

Αιάηη 3,36 1,20 0,14 0,47 

Αιαηνληηξίηεο 0,84 0,30 1,90 1,60 

Γνπηακηληθό κνλνλάηξην 

(MSG) 
1,40 0,50 1,70 2,38 

Γεμηξφδε 2,80 1,00 0,70 1,96 

Δξπζξνξβηθό λάηξην 0,14 0,05 3,20 0,45 

Καξκίλην 5% 0,14 0,05 13,80 1,93 

Λαξδί 42,00 15,00 0,60 25,20 

Μπαραξηθό mortadella  1,12 0,40 4,15 4,65 

Πηπέξη άθνπν 1,40 0,50 3,80 5,32 

Φωζθνξηθά 1,40 0,50 2,80 3,92 

ύλνιν 280,00 100,00  507,56 

Φύρα 3%  

Πξαγκαηηθή πνζόηεηα 

ζπληαγήο (kg) 
271,60 

 
Αμία θξεαηόπαζηαο(€/kg) 1,87 

Δίδνο εληέξνπ ελζήθεπζεο  

Πιαζηηθό (PA/PE)   0,10 28,00 

Σειηθή ηηκή θξεαηόπαζηαο & εληέξνπ/ζπληαγή 
1,97 

 

535,56 
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Ξίλαθαο 6.3.2: Θνζηνιόγεζε Ά θάζεο παξαγσγήο κνξηαδέιιαο 

 
 
 

Γηα λα πξνρσξήζνπκε ζηηο επφκελεο θάζεηο ηεο θνζηνιφγεζεο ζα 

πξέπεη πξψηα λα γλσξίδνπκε ην αθξηβέο δηάγξακκα ξνήο γηα ηελ παξαγσγή 

κνξηαδέιιαο, ην νπνίν απεηθνλίδεηαη ζην ζρήκα 6.3.2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Θφζηνο πξψησλ & 
πξφζζεησλ πιψλ (€) 

Θφζηνο άκεζεο εξγαζίαο(€) Θφζηνο ΓΒΔ(€)= 
Ξξψην θφζηνο 

*28% 
535,56 α)Αξ. εξγαηψλ 1: Εχγηζε 

πξφζζεησλ πιψλ: 
13*0,25h=2,17 
β)Αξ. εξγαηψλ 1: Ρππνπνίεζε & 
δχγηζε πξψησλ πιψλ: 
13*0,5h=6,5 

Πχλνιν=8,67 

28% *544,23=152,38 

Ξξψην θφζηνο = 544,23  

Ππλνιηθφ θφζηνο Ά θάζεο:          696,61 € 
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 Πρήκα 6.3.2: Γηάγξακκα ξνήο κνξηαδέιιαο 
 
 

1.Ρνπνζέηεζε θξέαηνο, πξφζζεησλ 
πιηθψλ θαη χδαηνο ζην cutter 

2.Θνπή θξεαηνκάδαο απφ cutter  

Ξξνεηνηκαζία εληέξσλ εληόο ύδαηνο 3.Δλζήθεπζε 

4.Έιεγρνο κεηαιιηθψλ 
ζσκάησλ   

5.Θεξκηθή επεμεξγαζία 
πξντφλησλ (βξάζηκν) 

6.Θαηαηνληζκφο 
χδαηνο 

7.Τχμε ησλ πξντφλησλ 

8.Θνπή 

9. 1ε ζπζθεπαζία 

10. 2ε ζπζθεπαζία, 
ραξηνθηβψηην 

11.Απνζήθεπζε 
ππφ ςχμε 

Ά ηξφπνο 

Β΄ ηξφπνο 
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Ρν παξαπάλσ δηάγξακκα ρσξίζηεθε ζε ηξεηο επηκέξνπο θάζεηο γηα ηηο 

αλάγθεο ηεο θνζηνιφγεζεο. Ζ Β΄θάζε ηεο θνζηνιφγεζεο (θάζε αλάκημεο θαη 
ηεκαρηζκνχ) πεξηιακβάλεη ηα ζηάδηα 1 & 2. Ρν θφζηνο παξνπζηάδεηαη ζηνλ 
πίλαθα 6.3.3. 
 
Ξίλαθαο 6.3.3: Θνζηνιόγεζε Β΄ θάζεο (αλάκημε & ηεκαρηζκόο)  κνξηαδέιιαο 

 
 

Ζ Γ΄ θάζε ηεο θνζηνιφγεζεο πεξηιακβάλεη ηα ζηάδηα 3,4 θαη 5 θαη 
νλνκάδεηαη θάζε ελζήθεπζεο θαη ζεξκηθήο επεμεξγαζίαο. Ρν θφζηνο 
παξνπζηάδεηαη ζηνλ πίλαθα 6.3.4. 
 
Ξίλαθαο 6.3.4: Θνζηνιόγεζε Γ΄ θάζεο (ελζήθεπζε & ζεξκηθή επεμεξγαζία)  
κνξηαδέιιαο 

 
 
Ζ Γ΄ θάζε ηεο θνζηνιφγεζεο πεξηιακβάλεη φια ηα επφκελα ζηάδηα ηεο 

παξαγσγήο. Υζηφζν κεηά ηελ ςχμε ην πξντφλ κπνξεί πξψηα είηε λα θνπεί ζε 

κηθξφηεξα ηεκάρηα θαη έπεηηα λα ζπζθεπαζηεί είηε λα ζπζθεπαζζεί 

απεπζείαο. Ρν θφζηνο παξνπζηάδεηαη θαη γηα ηηο δχν πεξηπηψζεηο 

παξνπζηάδεηαη ζηνπο πίλαθεο 6.3.5α θαη 6.3.5β αληίζηνηρα. 

 
 
 
 
 
 
 

Θφζηνο πξψησλ & 
πξφζζεησλ πιψλ 

(€) 

Θφζηνο άκεζεο εξγαζίαο(€) Θφζηνο ΓΒΔ(€)= 
Ξξψην θφζηνο 

*28% 
- Αξ. εξγαηψλ 1: Σεηξηζκφο 

θνχηεξ 13*0,25h=3,25 
28%*3,25=0,91 

Ξξψην θφζηνο=3,25  

Ππλνιηθφ θφζηνο B΄θάζεο: 4,16  € 

Θφζηνο πξψησλ & 
πξφζζεησλ πιψλ (€) 

Θφζηνο άκεζεο εξγαζίαο(€) Θφζηνο ΓΒΔ(€)= 
Ξξψην θφζηνο 

*28% 
Ρν θφζηνο ηνπ εληέξνπ 
έρεη ππνινγηζζεί θαηά 
ηελ Ά θάζε 

Αξ. Δξγαηψλ 3: Δλζήθεπζε: 
13*3*0,25h=9,75 

28%*9,75=2,73 

Ξξψην θφζηνο =9,75  

Ππλνιηθφ θφζηνο Γ΄θάζεο: 12,48  € 
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 Ξίλαθαο 6.3.5α: Θνζηνιόγεζε Γ΄ θάζεο (ςύμε, θνπή, ζπζθεπαζία θ’ 
απνζήθεπζε)  κνξηαδέιιαο 

 
Ξίλαθαο 6.3.5β: Θνζηνιόγεζε Γ΄ θάζεο (ςύμε, ζπζθεπαζία θ’ απνζήθεπζε)  

κνξηαδέιιαο 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Θφζηνο πξψησλ & πξφζζεησλ 
πιψλ (€) 

Θφζηνο άκεζεο εξγαζίαο(€) Θφζηνο ΓΒΔ(€)= 
Ξξψην θφζηνο 

*28%  
α)Φηικ ζπζθεπαζίαο: 0,045€/kg 
β)Ρηκή ραξηνθηβσηίνπ:0,47€ κε 
ρσξεηηθφηεηα 25kg.Γηα ηα 271,6kg 
ρξεηάδνληαη 11 ραξηνθηβψηηα. 
Πχλνιν:271,60*0,045+11*0,47=17,39 

α)Αξ.εξγαηψλ1:Θνπή:13*0,55h=7,15 
β)Ά ζπζθεπαζία: 0,13*271,6=35,31 
γ)Β΄ζπζθεπαζία: 0,09*271,6=24,4 

Πχλνιν=66,86 

84,25*28%=23,59 

Ξξψην θφζηνο=84,25  

Ππλνιηθφ θφζηνο Γ΄θάζεο:107,84€ 

Ππλνιηθφ θφζηνο παξαγσγήο κνξηαδέιαο:   821,09 € 

Θφζηνο παξαγσγήο/kg:  3,02 € 

Θφζηνο πξψησλ & 
πξφζζεησλ πιψλ (€) 

Θφζηνο άκεζεο εξγαζίαο(€) Θφζηνο ΓΒΔ(€)= 
Ξξψην θφζηνο 

*28%  
Ρηκή ραξηνθηβσηίνπ:0,47€ κε 
ρσξεηηθφηεηα 25kg.Γηα ηα 270kg 
ρξεηάδνληαη 11 ραξηνθηβψηηα. 

Πχλνιν:11*0,47=5,17 

Β΄ζπζθεπαζία: 0,09*271,6=24,4 
 

29,57*28%=8,28 

Ξξψην θφζηνο=29,57  

Ππλνιηθφ θφζηνο Γ΄θάζεο: 37,85€ 

Ππλνιηθφ θφζηνο παξαγσγήο κνξηαδέιαο :   751,1 € 

Θφζηνο παξαγσγήο/kg:  2,76 € 
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6.3.2 ΙΝΘΑΛΗΘΑ ΦΟΑΛΘΦΝΟΡΖΠ 
 

Πην ζρήκα 6.3.3 παξνπζηάδεηαη ην δηάγξακκα ξνήο θαηά ην αξρηθφ 

ζηάδην παξαγσγήο ησλ ινπθάληθσλ θξαλθθνχξηεο, ην νπνίν είλαη φκνην κε 

απηφ ηεο κνξηαδέιιαο. Υζηφζν ππάξρεη δηαθνξά ζηνλ ρξφλν ηππνπνίεζεο 

ησλ θξεάησλ ιφγσ ησλ ιηγφηεξσλ θηιψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πινπνίεζε 

απηήο ηεο ζπληαγήο.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Πρήκα 6.3.1: Γηάγξακκα ξνήο γηα ηε θάζε ηεο πξνεξγαζίαο γηα ηα ινπθάληθα 

θξαλθθνύξηεο 

 

Ρν θφζηνο ησλ πξψησλ θαη πξφζζεησλ πιψλ παξνπζηάδεηαη ζηνλ 

πίλαθα 6.3.6. Ζ άκεζε εξγαζία πεξηιακβάλεη ηελ ηππνπνίεζε ησλ πξψησλ 

πιψλ θαη ηελ δχγηζε ηνπο θαζψο θαη ηελ δχγηζε ησλ πξφζζεησλ πιψλ. Ζ ψξα 

πνπ ρξεηάδεηαη ν εξγάηεο γηα ηελ ηππνπνίεζε θαη ηελ δχγηζε 56kg βνδηλνχ 

θξέαηνο θαη 91kg ρνηξηλνχ θξέαηνο ζπάιαο είλαη θαηά πξνζέγγηζε 0,5h. 

Αληίζηνηρα ν απαηηνχκελνο ρξφλνο πνπ ππνινγίζηεθε γηα ηελ δχγηζε ησλ 

πξφζζεησλ πιψλ ήηαλ 0,16h. Ρν ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο Ά θάζεο παξνπζηάδεηαη 

ζηνλ πίλαθα 6.3.7. 

 
 
 
 
 
 

Ξαξαιαβή πιηθψλ 

Θεξκνθξαζία 
πεξηβάιινληνο 

Απνζήθεπζε 
 

πφ ςχμε 

Εχγηζε πιηθψλ 

Ρππνπνίεζε 

Εχγηζε
   

Ξξφζζεηεο χιεο 
Ξξψηεο χιεο 
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Ξίλαθαο 6.3.6: Θνζηνιόγεζε ζπληαγήο γηα ην πξντόλ ινπθάληθα  
Φξαλθθνύξηεο  

 
* ην λεξφ/πάγνο ζα ππνινγηζηεί βάζεη ησλ ΓΒΔ. 

 
 

Ξίλαθαο 6.3.7: Θνζηνιφγεζε Ά θάζεο παξαγσγήο ινπθάληθσλ θξαλθθνχξηεο 

Γηα λα πξνρσξήζνπκε ζηηο επφκελεο θάζεηο ηεο θνζηνιφγεζεο ζα 
πξέπεη πξψηα λα γλσξίδνπκε ην αθξηβέο δηάγξακκα ξνήο γηα ηελ παξαγσγή 
ινπθάληθσλ θξαλθθνχξηεο, ην νπνίν απεηθνλίδεηαη ζην ζρήκα 6.3.3. 

 

Πξώηεο & Πξόζζεηεο Ύιεο Βάξνο Πνζνζηό 

(%) 

Σηκέο (€/kg) Αμία € 

Βνδηλό θξέαο 56,00 20,00 2,85 159,60 

Υνηξηλό ζπάια 91,00 32,50 2,35 213,85 

Νεξό/πάγνο 63,00 22,50 -* -* 

Αιάηη 3,36 1,20 0,14 0,47 

Αιαηνληηξίηεο 0,70 0,25 1,90 1,33 

Άκπιν 8,40 3,00 0,50 4,20 

Γαιαθηνκαηνπνηεηήο πέηζαο 14,00 5,00 0,20 2,80 

Γνπηακηληθό κνλνλάηξην 

(MSG) 

1,40 0,50 1,70 2,38 

Δξπζξνξβηθό λάηξην 0,14 0,05 3,20 0,45 

Καδεϊληθό λάηξην 2,80 1,00 5,50 15,40 

Λαξδί 36,40 13,00 0,60 21,84 

Μπαραξηθό frankfurter 1,40 0,50 5,80 8,12 

Φωζθνξηθά 1,40 0,50 2,80 3,92 

ύλνιν 280,00 100,00  434,36 

Φύρα 10%  

Πξαγκαηηθή πνζόηεηα 

ζπληαγήο (kg) 

252,00  

Αμία θξεαηόπαζηαο (€/kg) 1,72 

Δίδνο εληέξνπ ελζήθεπζεο  

Κνιιαγόλνπ   0,15 42,00 

Σειηθή ηηκή θξεαηόπαζηαο & εληέξνπ/ζπληαγή 1,87 

 

476,36 

 

Θφζηνο πξψησλ & 
πξφζζεησλ πιψλ (€) 

Θφζηνο άκεζεο εξγαζίαο(€) Θφζηνο ΓΒΔ(€)= 
Ξξψην θφζηνο 

*28% 
476,36 α)Αξ. εξγαηψλ 1: Εχγηζε 

πξφζζεησλ πιψλ: 
13*0,25h=2,17€ 
β)Αξ. εξγαηψλ 1: Ρππνπνίεζε & 
δχγηζε πξψησλ πιψλ: 
13*0,5h=6,5€ 

Πχλνιν=8,67 

28% *485,03=135,8 

Ξξψην θφζηνο= 485,03  

Ππλνιηθφ θφζηνο Ά θάζεο: 620,83 € 
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 Πρήκα 6.3.3: Γηάγξακκα ξνήο ινπθάληθσλ Φξαλθθνύξηεο 
 

Ρν παξαπάλσ δηάγξακκα ρσξίζηεθε ζε ηξεηο επηκέξνπο θάζεηο γηα ηηο 
αλάγθεο ηεο θνζηνιφγεζεο. Ζ Β΄θάζε ηεο θνζηνιφγεζεο (θάζε αλάκημεο θαη 

1.Ρνπνζέηεζε θξέαηνο, πξφζζεησλ 
πιηθψλ θαη χδαηνο ζην cutter 

2.Θνπή θξεαηνκάδαο απφ θνπηηθή 

Ξξνεηνηκαζία εληέξσλ εληφο χδαηνο 3.Δλζήθεπζε 

4.Έιεγρνο κεηαιιηθψλ 
ζσκάησλ  ( αληρλεπηήο 

κεηάιισλ) 

5.Θεξκηθή επεμεξγαζία 
πξντφλησλ ( βξάζηκν) 

6.Θαηαηνληζκφο 
χδαηνο 

7.Τχμε ησλ πξντφλησλ 

8.Απνθινίσζε 

10. 2ε ζπζθεπαζία, 
ραξηνθηβψηην 

11.Απνζήθεπζε 
ππφ ςχμε 

9. 1ε ζπζθεπαζία 
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ηεκαρηζκνχ) πεξηιακβάλεη ηα ζηάδηα 1 & 2. Ρν θφζηνο παξνπζηάδεηαη ζηνλ 
πίλαθα 6.3.8. 
 
Ξίλαθαο 6.3.8: Θνζηνιόγεζε Β΄ θάζεο (αλάκημε & ηεκαρηζκόο)  ινπθάληθσλ 
θξαλθθνύξηεο 

 
Ζ Γ΄ θάζε ηεο θνζηνιφγεζεο πεξηιακβάλεη ηα ζηάδηα 3,4 θαη 5 θαη 
νλνκάδεηαη θάζε ελζήθεπζεο θαη ζεξκηθήο επεμεξγαζίαο. Ρν θφζηνο 
παξνπζηάδεηαη ζηνλ πίλαθα 6.3.9. 
 
Ξίλαθαο 6.3.9: Θνζηνιόγεζε Γ΄ θάζεο (ελζήθεπζε & ζεξκηθή επεμεξγαζία)  
ινπθάληθσλ θξαλθθνύξηεο 

 
Ζ Γ΄ θάζε ηεο θνζηνιφγεζεο πεξηιακβάλεη φια ηα επνκέλα ζηάδηα ηεο 

ςχμεο, ηεο απνθινίσζεο, ηεο ζπζθεπαζίαο θαη ηεο απνζήθεπζεο θαη ην 
θφζηνο παξνπζηάδεηαη ζηνλ πίλαθα 6.3.10 

 Ξίλαθαο 6.3.10: Θνζηνιφγεζε Γ΄ θάζεο (ςχμε,απνθινίσζε,ζπζθεπαζία θ‟ 
απνζήθεπζε)  ινπθάληθσλ θξαλθθνχξηεο 

Θφζηνο πξψησλ & 
πξφζζεησλ πιψλ (€) 

Θφζηνο άκεζεο εξγαζίαο(€) Θφζηνο ΓΒΔ(€)= 
Ξξψην θφζηνο 

*28% 
- Αξ. εξγαηψλ 1: Σεηξηζκφο 

θνχηεξ 13*3,25h=3,25 
28%*3,25=0,91 

Ξξψην θφζηνο=3,25  

Ππλνιηθφ θφζηνο B΄θάζεο: 4,16 € 

Θφζηνο πξψησλ & 
πξφζζεησλ πιψλ (€) 

Θφζηνο άκεζεο εξγαζίαο(€) Θφζηνο ΓΒΔ(€)= 
Ξξψην θφζηνο 

*28% 
Ρν θφζηνο ηνπ εληέξνπ έρεη 
ππνινγηζζεί θαηά ηελ Ά θάζε 

Αξ. Δξγαηψλ 3: Δλζήθεπζε: 
13*3*0,25h=9,75 

28%*9,75=2,73 

Ξξψην θφζηνο=9,75  

Ππλνιηθφ θφζηνο Γ΄θάζεο: 12,48 € 

Θφζηνο πξψησλ & πξφζζεησλ 
πιψλ (€) 

Θφζηνο άκεζεο εξγαζίαο(€) Θφζηνο ΓΒΔ(€)= 
Ξξψην θφζηνο 

*28% 
α)Φηικ ζπζθεπαζίαο:0,045€/kg 
β)Ρηκή ραξηνθηβσηίνπ:0,47€ κε 
ρσξεηηθφηεηα 25kg.Γηα ηα 252kg 
ρξεηάδνληαη 10 ραξηνθηβψηηα. 
Πχλνιν:252*0,045+10*0,47=16,04 

 α)Αξ. εξγαηψλ 1: Απνθινίσζε: 
13*0,84h=10,92 
β)Ά ζπζθεπαζία: 0,13*252=32,76 
γ)Β΄ζπζθεπαζία: 0,09*252=22,68 
 

Πχλνιν=66,36 

82,4*28%=23,07 

Ξξψην θφζηνο=82,4  

Ππλνιηθφ θφζηνο Γ΄θάζεο: 105,47€ 
Ππλνιηθφ θφζηνο ινπθάληθσλ Φξαλθθνχξηεο: 742,94€ 

Θφζηνο παξαγσγήο/kg: 2,95€ 
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6.4 ΘΝΠΡΝΙΝΓΖΠΖ ΞΟΝΦΝΛΡΥΛ ΘΔΟΚΗΘΖΠ ΔΞΔΜΔΟΓΑΠΗΑΠ 
ΑΞΝ ΑΡΝΡΔΙΖ ΡΔΚΑΣΗΑ ΘΟΔΑΡΝΠ 
 
6.4.1 ΠΡΖΘΝΠ ΓΑΙΝΞΝΙΑΠ 

Γηα ηελ παξαγσγή ηνπ ζηήζνπο γαινπνχιαο ε πξψηε χιε 

παξαιακβάλεηαη ζπλήζσο ππφ θαηάςπμε. Έηζη ην αξρηθφ δηάγξακκα παίξλεη 

ηε κνξθή ηνπ παξαθάησ ζρήκαηνο (ζρ. 6.4.1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Πρήκα 6.4.1: Γηάγξακκα ξνήο γηα ηε θάζε ηεο πξνεξγαζίαο γηα ην ζηήζνο 

γαινπνύιαο 

 
Ρν θφζηνο ησλ πξψησλ θαη πξφζζεησλ πιψλ παξνπζηάδεηαη ζηνλ 

πίλαθα 6.4.1. Ζ άκεζε εξγαζία πεξηιακβάλεη ηελ απφςπμε, ηελ ηππνπνίεζε 

θαη ηελ δχγηζε. Ν  ρξφλνο πνπ απαηηείηαη ππνινγίδεηαη ζε 1h ζπλνιηθά (ε 

ηππνπνίεζε 0,5h θαη νη ηνπιάρηζηνλ δχν αιιαγέο λεξνχ 0,5h γηα ην 

μεπάγσκα). Αληίζηνηρα ν απαηηνχκελνο ρξφλνο πνπ ππνινγίζηεθε γηα ηελ 

δχγηζε ησλ πξφζζεησλ πιψλ ήηαλ 0,25h. Ρν ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο Ά θάζεο 

παξνπζηάδεηαη ζηνλ πίλαθα 6.4.2. 

 

 

 

 

 

Ξαξαιαβή πξψησλ θαη 
πξφζζεησλ πιψλ 

Θεξκνθξαζία 
πεξηβάιινληνο 

Απνζήθεπζε 
 

πφ θαηάςπμε 

Εχγηζε πιηθψλ 

Απφςπμε 

Ρππνπνίεζε 

Εχγηζε 
 

Ξξφζζεηεο 
χιεο 

Ξξψηεο 
χιεο 
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Ξίλαθαο 6.4.1: Θνζηνιφγεζε ζπληαγήο γηα ην πξντφλ ζηήζνο γαινπνχιαο 

* ην λεξφ/πάγνο ζα ππνινγηζηεί βάζεη ησλ ΓΒΔ. 
 
 
 
 
Ξίλαθαο 6.4.2: Θνζηνιόγεζε Ά θάζεο παξαγσγήο ζηήζνπο γαινπνύιαο 

 
 

Γηα λα πξνρσξήζνπκε ζηηο επφκελεο θάζεηο ηεο θνζηνιφγεζεο ζα 

πξέπεη πξψηα λα γλσξίδνπκε ην αθξηβέο δηάγξακκα ξνήο γηα ηελ παξαγσγή 

ηνπ ζηήζνπο γαινπνχιαο, ην νπνίν απεηθνλίδεηαη ζην ζρήκα 6.4.2. 

Πξώηεο & Πξόζζεηεο 

Ύιεο  
Βάξνο Πνζνζηό (%) Σηκέο (€/kg) 

Αμία 

€ 

ηήζνο γαινπνύιαο 168,00 60,00 2,80 470,40 

Νεξό 91,00 32,50 -* - 

Αιάηη 3,36 1,20 0,14 0,47 

Αιαηνληηξίηεο 0,70 0,25 1,90 1,33 

Άκπιν 11,20 4,00 0,50 5,60 

Αξηπκαηηθέο ύιεο (pork 

aroma) 
1,12 0,40 5,50 6,16 

Γινπηακηληθό 

κνλνλάηξην (MSG) 
2,24 0,80 1,70 3,81 

Δξπζξνξβηθό λάηξην 0,14 0,05 3,20 0,45 

Καξαγελλάλε 1,12 0,40 7,57 8,48 

Φωζθνξηθά 1,12 0,40 2,80 3,14 

ύλνιν 280,00 100,00  499,83 

Φύρα 3%  

Πξαγκαηηθή πνζόηεηα 

ζπληαγήο (kg) 
271,60 

 
Αμία θξεαηόπαζηαο  

(€/kg) 
1,84 

Δίδνο εληέξνπ 

ελζήθεπζεο 
 

Πιαζηηθό (PA/PE)   0,05 14,00 

Σειηθή ηηκή θξεαηόπαζηαο & εληέξνπ/ζπληαγή 
1,89 

 

513,83 

 

Θφζηνο πξψησλ & 
πξφζζεησλ πιψλ (€) 

Θφζηνο άκεζεο εξγαζίαο(€) Θφζηνο ΓΒΔ(€)= 
Ξξψην θφζηνο 

*28% 
513,83 α)Αξ. εξγαηψλ 1: Εχγηζε πξφζζεησλ 

πιψλ: 13*0,25h=3,25 
β)Αξ. εξγαηψλ 1: Ρππνπνίεζε & 
δχγηζε πξψησλ πιψλ: 13*0,3h=3,9 

Πχλνιν=7,15 

28% *520,98=145,87 

Ξξψην θφζηνο= 520,98  

Ππλνιηθφ θφζηνο Ά θάζεο: 678,5 € 
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Πρήκα 6.4.2: Γηάγξακκα ξνήο ζηήζνπο γαινπνύιαο 

1.Ξαξαζθεπή ζαιακνχξαο 

2.Δλεζάξηζκα (έγρπζε ζαιακνχξαο) 
 

3.Θνπή θξέαηνο 

4.Κάιαμε 
 

5.Δλζήθεπζε 
Ξξνεηνηκαζία εληέξσλ 

εληόο  ύδαηνο 
 

Αλάπαπζε θξέαηνο 
(εξεκία γηα 12 ώξεο) 

6.Έιεγρνο κεηαιιηθψλ 
ζσκάησλ 

7.Θεξκηθή επεμεξγαζία 
(βξάζηκν) 

8.Θαηαηνληζκφο χδαηνο 

9.Τχμε ησλ πξντφλησλ  

10.Θνπή 

11. 1ε ζπζθεπαζία  

12. 2ε  ζπζθεπαζία  13.Απνζήθεπζε 
ππφ ςχμε  

Ά ηξφπνο 

Β΄ηξφπνο 
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Ρν παξαπάλσ δηάγξακκα ρσξίζηεθε ζε ηξεηο επηκέξνπο θάζεηο γηα ηηο 

αλάγθεο ηεο θνζηνιφγεζεο. 
Ζ Β΄θάζε ηεο θνζηνιφγεζεο (θάζε παξαζθεπήο-έγρπζεο άικεο θαη θνπήο) 
πεξηιακβάλεη ηα ζηάδηα 1,2 & 3. Ρν θφζηνο παξνπζηάδεηαη ζηνλ πίλαθα 6.4.3. 
 
Ξίλαθαο 6.4.3: Θνζηνιόγεζε Β΄ θάζεο ζηήζνπο γαινπνύιαο 

 
 
Ζ Γ΄ θάζε ηεο θνζηνιφγεζεο πεξηιακβάλεη ηα ζηάδηα 4, 5 θαη 6. Ρν θφζηνο 
παξνπζηάδεηαη ζηνλ πίλαθα 6.4.4. 
 
Ξίλαθαο 6.4.4: Θνζηνιφγεζε Γ΄ θάζεο ζηήζνπο γαινπνχιαο 

 

Ζ Γ΄ θάζε ηεο θνζηνιφγεζεο πεξηιακβάλεη φια ηα επφκελα ζηάδηα ηεο 
παξαγσγήο. Υζηφζν κεηά ηελ ςχμε ην πξντφλ κπνξεί πξψηα είηε λα θνπεί ζε 
κηθξφηεξα ηεκάρηα θαη έπεηηα λα ζπζθεπαζηεί είηε λα ζπζθεπαζζεί 
απεπζείαο. Ρν θφζηνο παξνπζηάδεηαη θαη γηα ηηο δχν πεξηπηψζεηο 
παξνπζηάδεηαη ζηνπο πίλαθεο 6.4.5α θαη 6.4.5β αληίζηνηρα. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Θφζηνο 
πξψησλ & 

πξφζζεησλ 
πιψλ (€) 

Θφζηνο άκεζεο εξγαζίαο(€) Θφζηνο 
ΓΒΔ(€)= 

Ξξψην θφζηνο 
*28% 

- α)Αξ.εξγαηψλ1:Ξαξαζθεπήζαιακνχξαο:13*0,25h=3,25 
β)Αξ. εξγαηψλ 1:Έγρπζε ζαιακνχξαο:13*0,3h=3,9 
γ)Αξ. εξγαηψλ 1: Θνπή θξέαηνο:13*0,1h=1,3 
Πχλνιν:8,45 

28%*8,45=2,37 

Ξξψην θφζηνο=8,45  

Ππλνιηθφ θφζηνο B΄θάζεο: 10,82   € 

Θφζηνο πξψησλ & 
πξφζζεησλ πιψλ (€) 

Θφζηνο άκεζεο εξγαζίαο(€) Θφζηνο ΓΒΔ(€)= 
Ξξψην θφζηνο 

*28% 
Ρν θφζηνο ηνπ εληέξνπ 
έρεη ππνινγηζζεί θαηά 

ηελ Ά θάζε 

Αξ.Δξγαηψλ 3: Δλζήθεπζε: 
13*3*0,25h=9,75 

*Ζ κάιαμε γίλεηαη απηφκαηα 

28%*9,75=2,73 

Ξξψην θφζηνο=9,75  

Ππλνιηθφ θφζηνο Γ΄θάζεο: 12,48€ 
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 Ξίλαθαο 6.4.5α: Θνζηνιφγεζε Γ΄ θάζεο (ςχμε, θνπή, ζπζθεπαζία θ‟ 
απνζήθεπζε)  ζηήζνπο γαινπνχιαο 

 
 
 
Ξίλαθαο 6.4.5α: Θνζηνιφγεζε Γ΄ θάζεο (ςχμε, ζπζθεπαζία θ‟ 

απνζήθεπζε)  ζηήζνπο γαινπνχιαο 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Θφζηνο πξψησλ & πξφζζεησλ 
πιψλ (€) 

Θφζηνο άκεζεο εξγαζίαο(€) Θφζηνο 
ΓΒΔ(€)= 

Ξξψην θφζηνο 
*28% 

α)Φηικ ζπζθεπαζίαο: 0,045€/kg 
β)Ρηκή ραξηνθηβσηίνπ:0,47€ κε 
ρσξεηηθφηεηα 25kg.Γηα ηα 271,6kg 
ρξεηάδνληαη 11 ραξηνθηβψηηα. 
Πχλνιν:271,60*0,045+11*0,47=17,39 

α)Αξ.εξγαηψλ 1: 
Θνπή:13*0,55h=7,15 
β)Ά ζπζθεπαζία: 0,13*271,6=35,31 
γ)Β΄ζπζθεπαζία:0,09*271,6=24,4 
 

Πχλνιν=66,86 

84,25*28%=23,59 

Ξξψην θφζηνο=84,25  

Ππλνιηθφ θφζηνο Γ΄θάζεο: 107,84 € 
Ππλνιηθφ θφζηνο παξαγσγήο  ζηήζνπο γαινπνχιαο: 809,64€ 

Θφζηνο παξαγσγήο/kg: 2,98€ 

Θφζηνο πξψησλ & 
πξφζζεησλ πιψλ (€) 

Θφζηνο άκεζεο εξγαζίαο(€) Θφζηνο ΓΒΔ(€)= 
Ξξψην θφζηνο 

*28%  
Ρηκή ραξηνθηβσηίνπ:0,47€ κε 
ρσξεηηθφηεηα 25kg.Γηα ηα 270kg 
ρξεηάδνληαη 11 ραξηνθηβψηηα. 

Πχλνιν:11*0,47=5,17 

Β΄ζπζθεπαζία: 0,09*271,6=24,4 
 
 
 

29,57*28%=8,28 

Ξξψην θφζηνο=29,57  

Ππλνιηθφ θφζηνο Γ΄θάζεο: 37,85€ 

Ππλνιηθφ θφζηνο παξαγσγήο ζηήζνπο γαινπνχιαο: 739,65 € 

Θφζηνο παξαγσγήο/kg: 2,72 € 
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6.4.2 ΕΑΚΞΝΛ ΚΞΝΡΗ 
 
Ρα βήκαηα πνπ αθνινπζνχληαη γηα ηελ παξαγσγή ηνπ πξντφληνο 

δακπφλ κπνχηη είλαη παλνκνηφηππα κε απηά πνπ αθνινπζνχληαη γηα ηελ 

παξαγσγή ζηήζνπο γαινπνχιαο. Ζ δηαθνξά ηνπο έγθεηηαη ζηελ θάζε ηεο 

πξνεξγαζίαο θαζψο ην θξέαο παξαιακβάλεηαη λσπφ θαη θπζηθά ζην είδνο ηνπ 

θξέαηνο, φπνπ εδψ ρξεζηκνπνηείηαη ρνηξηλφ θξέαο. Νη ζπλέπεηεο απηήο ηεο 

αιιαγήο εκθαλίδνληαη ζηνλ απμεκέλν ρξφλν πνπ απαηηείηαη γηα ηελ 

ηππνπνίεζε θαη θπζηθά ζηελ ηηκή ηνπ θξέαηνο. Πηελ πξαγκαηηθφηεηα δειαδή 

κεηαβάιιεηαη κφλν ην θφζηνο ηεο Ά θάζεο. Πην παξαθάησ ζρήκα 

παξνπζηάδεηαη ε θάζε ηεο πξνεξγαζίαο, ελψ ζηνπο πίλαθεο πνπ αθνινπζνχλ 

παξνπζηάδεηαη ην θφζηνο ηεο ζπληαγήο θαη ε θνζηνιφγεζε ηεο Ά θάζεο θαηά 

ηελ παξαγσγή ηνπ πξντφληνο δακπφλ κπνχηη. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Πρήκα 6.4.3: Γηάγξακκα ξνήο γηα ηε θάζε ηεο πξνεξγαζίαο γηα ην δακπόλ 
κπνύηη 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ξαξαιαβή πιηθψλ 

Θεξκνθξαζία 
πεξηβάιινληνο 

Απνζήθεπζε 
 

πφ ςχμε 

Εχγηζε πιηθψλ 

Ρππνπνίεζε 

Εχγηζε
   

Ξξφζζεηεο χιεο 
Ξξψηεο χιεο 
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Ξίλαθαο 6.4.6: Θνζηνιφγεζε ζπληαγήο γηα ην πξντφλ δακπφλ κπνχηη 

 
* ην λεξφ/πάγνο ζα ππνινγηζηεί βάζεη ησλ ΓΒΔ. 
 
Ξίλαθαο 6.4.2: Θνζηνιόγεζε Ά θάζεο παξαγσγήο δακπόλ κπνύηη 

Όιεο νη επφκελεο θάζεηο είλαη φκνηεο κε ηελ παξαγσγή ζηήζνπο 

γαινπνχιαο θαη γηα απηφ ην ιφγν ζην ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο Ά θάζεο ζα 

πξνζηεζνχλ ηα ήδε ππνινγηζκέλα θφζηε ησλ επφκελσλ θάζεσλ γηα ην πξντφλ 

ζηήζνο γαινπνχιαο. Έηζη ην ζπλνιηθφ θφζηνο γηα ηελ παξαγσγή  δακπφλ 

κπνχηη είλαη 764,2€ (2,81€/kg) γηα ην ζπζθεπαζκέλν θαη 694,21€ 

(2,55€/kg) γηα ην κε ζπζθεπαζκέλν ζε θηικ. 

Πξώηεο & Πξόζζεηεο Ύιεο Βάξνο 
Πνζνζηό 

(%) 
Σηκέο (€/kg) Αμία € 

Μπνύηη 168,00 60,00 2,55 428,40 

Νεξό 91,00 32,50 -* - 

Αιάηη 3,36 1,20 0,14 0,47 

Αιαηνληηξίηεο 0,70 0,25 1,90 1,33 

Άκπιν 11,20 4,00 0,50 5,60 

Αξηπκαηηθέο ύιεο (pork 

aroma) 
1,12 0,40 5,50 6,16 

Γινπηακηληθό κνλνλάηξην 

(MSG) 
2,24 0,80 1,70 3,81 

Δξπζξνξβηθό λάηξην 0,14 0,05 3,20 0,45 

Καξαγελλάλε 1,12 0,40 7,57 8,48 

Φωζθνξηθά 1,12 0,40 2,80 3,14 

ύλνιν 280,00 100,00  457,83 

Φύρα 3%  

Πξαγκαηηθή πνζόηεηα 

ζπληαγήο (kg) 
271,60 

 Αμία θξεαηόπαζηαο δακπόλ 

κπνύηη (€/kg) 
1,69 

Δίδνο εληέξνπ ελζήθεπζεο  

Πιαζηηθό (PA/PE)   0,05 14,00 

Σειηθή ηηκή θξεαηόπαζηαο & εληέξνπ/ζπληαγή 
1,74 

 

471,83 

 

Θφζηνο πξψησλ & 
πξφζζεησλ πιψλ (€) 

Θφζηνο άκεζεο εξγαζίαο(€) Θφζηνο ΓΒΔ(€)= 
Ξξψην θφζηνο 

*28% 
471,83 α)Αξ. εξγαηψλ 1: Εχγηζε 

πξφζζεησλ πιψλ: 13*0,25h=3,25 
β)Αξ. εξγαηψλ 1: Ρππνπνίεζε & 
δχγηζε πξψησλ πιψλ: 
13*1,5h=19,5 

Πχλνιν=22,75 

28% *494,58=138,48 

Ξξψην θφζηνο= 494,58  

Ππλνιηθφ θφζηνο Ά θάζεο: 633,06 € 
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6.5 ΘΝΠΡΝΙΝΓΖΠΖ ΞΟΝΦΝΛΡΥΛ ΑΙΙΑΛΡΝΞΝΗΗΑΠ ΑΔΟΝΠ 
ΞΑΟΑΓΝΚΔΛΑ ΚΔ ΕΚΥΠΖ ΑΞΝ ΠΓΘΝΞΡΝ ΘΟΔΑΠ 
 

Ρν ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα γηα ηα πξντφληα πνπ αλήθνπλ ζε απηή 

ηελ θαηεγνξία είλαη φηη ζε θαλέλα ζηάδην ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο δελ 

ππνβάιινληαη ζε ζεξκηθή επεμεξγαζία. Ξαξάδεηγκα ηέηνηνπ πξντφληνο 

απνηειεί ην ζαιάκη αέξνο ηχπνπ Ιεπθάδνο, γηα ην νπνίν ζα γίλεη θαη ν 

ινγηζκφο ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο ζηελ επφκελε ελφηεηα. 

 
6.5.1 ΠΑΙΑΚΗ ΑΔΟΝΠ ΡΞΝ ΙΔΘΑΓΝΠ 
 

Ζ παξαγσγή ηνπ πξντφληνο απηνχ δηαθέξεη ζε ζρέζε κε φια ηα 

πξνεγνχκελα θαηά ηελ πξνεξγαζία, θαζψο εδψ γηα ηελ επηηπρία ηεο 

παξαγσγήο απαηηείηαη ην ιαξδί λα βξίζθεηαη ππφ θαηάςπμε (-15 νC) θαη λα 

ηεκαρηζηεί πξηλ ηνπνζεηεζεί ζην θνχηεξ καδί κε φιεο ηηο ππφινηπεο χιεο. Έηζη 

ην δηάγξακκα ξνήο θαηά ηελ θάζε ηεο πξνεξγαζίαο παίξλεη ηελ κνξθή ηνπ 

παξαθάησ ζρήκαηνο. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Πρήκα 6.5.1: Γηάγξακκα ξνήο γηα ηελ θάζε ηεο πξνεξγαζίαο γηα ην ζαιάκη 
αέξνο ηύπνπ Ιεπθάδνο 
 

Ρν θφζηνο ησλ πξψησλ θαη πξφζζεησλ πιψλ παξνπζηάδεηαη ζηνλ 

πίλαθα 6.5.1. Ζ άκεζε εξγαζία πεξηιακβάλεη ηελ ηππνπνίεζε θαη ηελ δχγηζε 

Ξαξαιαβή πξψησλ θαη 
πξφζζεησλ πιψλ 

Θεξκνθξαζία 
πεξηβάιινληνο 

Απνζήθεπζε 
 

πφ θαηάςπμε 

Εχγηζε πιηθψλ 

Θνπή 

Εχγηζε 
 

Ξξφζζεηεο 
χιεο Ιαξδί 

πφ ςχμε 

Ρππνπνίεζε 

Εχγηζε 

Θξέαο 
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ηνπ θξέαηνο, ηελ θνπή ηνπ θαηεςπγκέλνπ ιηπψδνπο ηζηνχ, θαζψο θαη ηελ 

δχγηζε ησλ πξφζζεησλ πιψλ. Ν  ρξφλνο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ ηππνπνίεζε 

ηνπ θξέαηνο ππνινγίδεηαη ζε 1h , ελψ ν ρξφλνο γηα ηελ θνπή ηνπ ιίπνπο είλαη 

0,15h. Αληίζηνηρα ν απαηηνχκελνο ρξφλνο πνπ ππνινγίζηεθε γηα ηελ δχγηζε 

ησλ πξφζζεησλ πιψλ ήηαλ 0,25h. Ρν ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο Ά θάζεο 

παξνπζηάδεηαη ζηνλ πίλαθα 6.5.2. 

 
Ξίλαθαο 6.5.1: Θνζηνιόγεζε ζπληαγήο γηα ην πξντόλ ζαιάκη αέξνο ηύπνπ 
Ιεπθάδνο 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Πξώηεο & Πξόζζεηεο Ύιεο Βάξνο Πνζνζηό 

(%) 

Σηκέο (€/kg) Αμία € 

Υνηξνκεηέξα 187,60 67,00 2,40 45,24 

Αιάηη 5,91 2,11 0,14 0,83 

Αιαηνληηξίηεο 0,70 0,25 1,90 1,33 

Γεμηξόδε 2,80 1,00 0,70 1,96 

Δξπζξνξβηθό λάηξην 0,14 0,05 3,20 0,45 

Καιιηέξγεηεο εθθίλεζεο 0,25 0,09 24,00 6,05 

Καξύθεπκα dry salami 1,40 0,50 5,34 7,48 

Λαξδί 47,60 17,00 0,60 28,56 

νξβηθό θάιην 33,60 12,00 3,95 132,72 

ύλνιν 280,00 100,00  629,61 

Φύρα 30%  

Πξαγκαηηθή πνζόηεηα 

ζπληαγήο (kg) 

196,00  

Αμία θξεαηόπαζηαο γηα 

ρωξηάηηθν ινπθάληθν (€/kg) 

3,21 

Δίδνο εληέξνπ ελζήθεπζεο  

Κνιιαγόλνπ   0,15 42,00 

Σειηθή ηηκή θξεαηόπαζηαο & εληέξνπ/ζπληαγή 3,36 

 

671,61 
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Ξίλαθαο 6.5.2: Θνζηνιόγεζε Ά θάζεο παξαγσγήο ζαιάκη αέξνο ηύπνπ 
Ιεπθάδνο 

 
 

Γηα λα πξνρσξήζνπκε ζηηο επφκελεο θάζεηο ηεο θνζηνιφγεζεο ζα 

πξέπεη πξψηα λα γλσξίδνπκε ην αθξηβέο δηάγξακκα ξνήο γηα ηελ παξαγσγή 

ηνπ ζηήζνπο γαινπνχιαο, ην νπνίν απεηθνλίδεηαη ζην ζρήκα 6.5.2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Θφζηνο πξψησλ & 
πξφζζεησλ πιψλ (€) 

Θφζηνο άκεζεο εξγαζίαο(€) Θφζηνο ΓΒΔ(€)= 
Ξξψην θφζηνο 

*28% 
671,61 α)Αξ. εξγαηψλ 1: Εχγηζε πξφζζεησλ 

πιψλ: 13*0,25h=3,25 
β)Αξ. εξγαηψλ 1: Ρππνπνίεζε & δχγηζε 
πξψησλ πιψλ: 13*1h=13 
γ) Αξ. εξγαηψλ 1: Ρεκαρηζκφο 
ιηπψδνπο ηζηνχ: 13*0,15h=1,95 

Πχλνιν=18,2 

28% *689,81=193,15 

Ξξψην θφζηνο= 689,81  

Ππλνιηθφ θφζηνο Ά θάζεο: 882,96 € 
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Πρήκα 6.5.2: Γηάγξακκα ξνήο γηα ζαιάκη αέξνο ηχπνπ Ιεπθάδνο  
  
 

3.Δλζήθεπζε 

1.Ρνπνζέηεζε θξέαηνο θαη 
πξφζζεησλ πιηθψλ ζην cutter 

2.Θνπή θξεαηφκαδαο απφ 
θνπηηθή κεραλή 

Ξξνεηνηκαζία εληέξσλ 
εληόο δηαιύκαηνο 
ζνξβηθνύ θαιίνπ 

9. 1ε ζπζθεπαζία 

8.Θνπή 

6.Εχκσζε/Υξίκαλζε (7 
εκέξεο) & Μεξφ θάπληζκα 

4.Έιεγρνο κεηαιιηθψλ ζσκάησλ 

5.Δκβάπηηζε εληφο 
δηαιχκαηνο ζνξβηθνχ θαιίνπ 

10. 2ε  ζπζθεπαζία 

11.Απνζήθεπζε ππφ ςχμε 

7.Αθπδάησζε 

Ά ηξφπνο 

Β΄ ηξφπνο 
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Ρν παξαπάλσ δηάγξακκα ρσξίζηεθε ζε ηξεηο επηκέξνπο θάζεηο γηα ηηο 
αλάγθεο ηεο θνζηνιφγεζεο. Ζ Β΄θάζε ηεο θνζηνιφγεζεο (θάζε αλάκημεο θαη 
ηεκαρηζκνχ) πεξηιακβάλεη ηα ζηάδηα 1 & 2. Ρν θφζηνο παξνπζηάδεηαη ζηνλ 
πίλαθα 6.3.3. 
 
Ξίλαθαο 6.5.3: Θνζηνιόγεζε Β΄ θάζεο (αλάκημε & ηεκαρηζκόο) γηα ζαιάκη 
αέξνο  

 
Ζ Γ΄ θάζε ηεο θνζηνιφγεζεο πεξηιακβάλεη ηα ζηάδηα 3,4 θαη 5 θαη 

νλνκάδεηαη θάζε ελζήθεπζεο θαη εκβάπηηζεο εληφο δηαιχκαηνο ζνξβηθνχ 
θαιίνπ. Ρν θφζηνο παξνπζηάδεηαη ζηνλ πίλαθα 6.5.4. 
 
Ξίλαθαο 6.5.4: Θνζηνιόγεζε Γ΄ θάζεο (ελζήθεπζε & εκβάπηηζε) γηα ζαιάκη 
αέξνο 

 

Ζ Γ΄ θάζε ηεο θνζηνιφγεζεο πεξηιακβάλεη φια ηα επφκελα ζηάδηα ηεο 
παξαγσγήο (μεξφ θάπληζκα, αθπδάησζε, θνπή, ζπζθεπαζία θαη 
απνζήθεπζε). Υζηφζν κεηά ηελ αθπδάησζε ην πξντφλ κπνξεί πξψηα είηε λα 
θνπεί ζε κηθξφηεξα ηεκάρηα θαη έπεηηα λα ζπζθεπαζζεί είηε λα ζπζθεπαζζεί 
απεπζείαο. Ρν θφζηνο παξνπζηάδεηαη θαη γηα ηηο δχν πεξηπηψζεηο 
παξνπζηάδεηαη ζηνπο πίλαθεο 6.5.5α θαη 6.5.5β αληίζηνηρα. 

 
 
 
 
 
 

Θφζηνο πξψησλ & 
πξφζζεησλ πιψλ (€) 

Θφζηνο άκεζεο εξγαζίαο(€) Θφζηνο ΓΒΔ(€)= 
Ξξψην θφζηνο 

*28% 
- Αξ. εξγαηψλ 1: Σεηξηζκφο 

θνχηεξ 13*0,25h=3,25 
28%*3,25=0,91 

Ξξψην θφζηνο=3,25  

Ππλνιηθφ θφζηνο B΄θάζεο: 4,16  € 

Θφζηνο πξψησλ & 
πξφζζεησλ πιψλ (€) 

Θφζηνο άκεζεο 
εξγαζίαο(€) 

Θφζηνο ΓΒΔ(€)= 
Ξξψην θφζηνο 

*28% 
Ρν θφζηνο ηνπ εληέξνπ 

θαη ηνπ ζνξβηθνχ θαιίνπ 
έρνπλ ππνινγηζζεί θαηά 

ηελ Ά θάζε 

α) Αξ. Δξγαηψλ γηα ηελ 
ελζήθεπζε 3: 13*3*0,25h=9,75 
β) Αξ. Δξγαηψλ γηα ηελ 
παξαγσγή ηνπ δηαιχκκαηνο 
ζνξβηθνχ θαιίνπ θαη ηελ 
εκβάπηηζε 1: 13*0,25h=3,25 

Πχλνιν=13 

28%*13=3,64 

Ξξψην θφζηνο=13  

Ππλνιηθφ θφζηνο Γ΄θάζεο: 16,64   € 
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 Ξίλαθαο 6.5.5α: Θνζηνιόγεζε Γ΄ θάζεο (θάπληζκα, αθπδάησζε,θνπή, 
ζπζθεπαζία θ’ απνζήθεπζε)  ζαιάκη αέξνο 

 
 
 

Ξίλαθαο 6.5.5β: Θνζηνιόγεζε Γ΄ θάζεο (θάπληζκα, αθπδάησζε, ζπζθεπαζία θ’ 
απνζήθεπζε)  ζαιάκη αέξνο 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Θφζηνο πξψησλ & πξφζζεησλ πιψλ 
(€) 

Θφζηνο άκεζεο εξγαζίαο(€) Θφζηνο 
ΓΒΔ(€)= 
Ξξψην 

θφζηνο *28% 
α)Ξξηνλίδη γηα θάπληζκα:0,60€/kg 
Θηιά πνπ απαηηνχληαη: 8  
β)Φηικ ζπζθεπαζίαο: 0,045€/kg 
γ)Ρηκή ραξηνθηβσηίνπ:0,47€ κε 
ρσξεηηθφηεηα 25kg. Γηα ηα 196kg 
απαηηνχληαη 8 ραξηνθηβψηηα. 
Πχλνιν:8*0,60+196*0,045+8*0,47=17,38 

α)Αξ. εξγαηψλ 1: Ξξνεηνηκαζία 
γηα θάπληζε : 13*0,10h=1,3 
β)Αξ.εξγαηψλ1:θνπή:13*0,4h=5,2 
γ)Άζπζθεπαζία: 0,13*196=25,48 
δ)Β΄ζπζθεπαζία: 0,09*196=17,64 

 
Πχλνιν=44,42 

61,8*28%=17,3 

Ξξψην θφζηνο=61,8  

Ππλνιηθφ θφζηνο Γ΄θάζεο: 79,1€ 
Ππλνιηθφ θφζηνο παξαγσγήο  ζαιάκη αέξνο: 982,86€ 

Θφζηνο παξαγσγήο /kg: 5,01€ 

Θφζηνο πξψησλ & πξφζζεησλ 
πιψλ (€) 

Θφζηνο άκεζεο εξγαζίαο(€) Θφζηνο ΓΒΔ(€)= 
Ξξψην θφζηνο 

*28% 
α)Ξξηνλίδη γηα θάπληζκα: 0,60€/kg 
Θηιά πνπ απαηηνχληαη:8  
β)Ρηκή ραξηνθηβσηίνπ:0,47€ κε 
ρσξεηηθφηεηα 25kg.Γηα ηα 196kg 
απαηηνχληαη 8 ραξηνθηβψηηα. 
 

Πχλνιν:8*0,60+8*0,47=8,56 

α)Αξ. εξγαηψλ 1:  
Ξξνεηνηκαζία ρψξνπ γηα θάπληζε : 
13*0,10h=1,3 
β)Β΄ζπζθεπαζία: 0,09*196=17,64 

 
Πχλνιν=18,94 

27,5*28%=7,7 

Ξξψην θφζηνο=27,5  

Ππλνιηθφ θφζηνο Γ΄θάζεο: 35,2€ 
Ππλνιηθφ θφζηνο παξαγσγήο  ζαιάκη αέξνο: 938,96€ 

Θφζηνο παξαγσγήο /kg: 4,79€ 
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6.6 ΘΝΠΡΝΙΝΓΖΠΖ ΣΥΟΗΑΡΗΘΥΛ ΙΝΘΑΛΗΘΥΛ ΡΞΝ 
ΡΟΗΘΑΙΥΛ 
 

 Πην θεθάιαην 5 αλαθέξεηαη φηη ηα ρσξηάηηθα ινπθάληθα είλαη πξντφληα 

λσπά πνπ δελ ππφθεηληαη ζε ζεξκηθή επεμεξγαζία. Υζηφζν, ζηε παξαγσγή 

ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξντφληνο πξαγκαηνπνηείηαη ήπηα ζεξκηθή επεμεξγαζία 

πνπ πεξηιακβάλεη ςήζηκν, πγξή θάπληζε θαη βξάζηκν, έηζη ψζηε λα παξαρζεί 

έλα πην αζθαιέο ηξφθηκν. Γηα ηελ παξαγσγή ησλ ρσξηάηηθσλ ινπθάληθσλ ε 

πξψηε χιε παξαιακβάλεηαη ζπλήζσο ππφ θαηάςπμε. Έηζη ην αξρηθφ 

δηάγξακκα παίξλεη ηε κνξθή ηνπ παξαθάησ ζρήκαηνο (ζρ. 6.6.1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Πρήκα 6.6.1: Γηάγξακκα ξνήο γηα ηελ θάζε ηεο πξνεξγαζίαο γηα ηα 
ρσξηάηηθα ινπθάληθα ηύπνπ Ρξηθάισλ 
 

Ρν θφζηνο ησλ πξψησλ θαη πξφζζεησλ πιψλ παξνπζηάδεηαη ζηνλ 

πίλαθα 6.6.1. Ζ άκεζε εξγαζία πεξηιακβάλεη ηελ δχγηζε ηνπ θξέαηνο, ηελ 

θνπή ηνπ θαηεςπγκέλνπ ιηπψδνπο ηζηνχ, θαζψο θαη ηελ δχγηζε ησλ 

πξφζζεησλ πιψλ. Ν  ρξφλνο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ δχγηζε ηνπ θξέαηνο 

ππνινγίδεηαη ζε 0,1h, ελψ ν ρξφλνο γηα ηελ θνπή θαη ηε δχγηζε ηνπ ιίπνπο 

είλαη 0,30h. Αληίζηνηρα ν απαηηνχκελνο ρξφλνο πνπ ππνινγίζηεθε γηα ηελ 

δχγηζε ησλ πξφζζεησλ πιψλ ήηαλ 0,25h. Ρν ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο Ά θάζεο 

παξνπζηάδεηαη ζηνλ πίλαθα 6.6.2. 

 
 
 

Ξαξαιαβή πξψησλ θαη 
πξφζζεησλ πιψλ 

Θεξκνθξαζία 
πεξηβάιινληνο 

Απνζήθεπζε 
 

πφ θαηάςπμε 

Εχγηζε πιηθψλ 

Απφςπμε 

Εχγηζε 
 

Ξξφζζεηεο 
χιεο 

Ξξψηεο 
χιεο 
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Ξίλαθαο 6.6.1: Θνζηνιόγεζε ζπληαγήο γηα ην πξντόλ Σσξηάηηθα ινπθάληθα 
ηύπνπ Ρξηθάισλ 

* ην λεξφ/πάγνο ζα ππνινγηζηεί βάζεη ησλ ΓΒΔ. 
 

 
Ξίλαθαο 6.6.2: Θνζηνιόγεζε Ά θάζεο παξαγσγήο ρσξηάηηθσλ ινπθάληθσλ  

 

Πξώηεο & Πξόζζεηεο Ύιεο Βάξνο Πνζνζηό 

(%) 

Σηκέο (€/kg) Αμία € 

Υνηξηλά Trimmings 196,00 70,00 1,85 362,60 

Νεξό 28,00 10,00 -* - 

Αιάηη 5,04 1,80 0,14 0,71 

Αιαηνληηξίηεο 0,70 0,25 1,90 1,33 

Άκπιν 5,60 2,00 0,50 2,80 

Αξηπκαηηθέο ύιεο (ρωξηάηηθν 

ινπθάληθν) 

2,52 0,90 5,50 13,86 

Γεμηξόδε 2,80 1,00 0,70 1,96 

Δξπζξνξβηθό λάηξην 0,14 0,05 3,20 0,45 

Λαξδί 33,60 12,00 0,60 20,16 

Πηπέξη καύξν 0,28 0,10 4,30 1,20 

Πξάζν 4,20 1,50 0,90 3,78 

Φωζθνξηθά 1,12 0,40 2,80 3,14 

ύλνιν 280,00 100,00  411,98 

Φύρα 12%  

Πξαγκαηηθή πνζόηεηα 

ζπληαγήο (kg) 

246,40  

Αμία θξεαηόπαζηαο γηα 

ρωξηάηηθν ινπθάληθν (€/kg) 

1,67 

Δίδνο εληέξνπ ελζήθεπζεο  

Εωϊθό   0,25 70,00 

Σειηθή ηηκή θξεαηόπαζηαο & εληέξνπ/ζπληαγή 1,92 

 

481,98 

 

Θφζηνο πξψησλ & 
πξφζζεησλ πιψλ (€) 

Θφζηνο άκεζεο εξγαζίαο(€) Θφζηνο ΓΒΔ(€)= 
Ξξψην θφζηνο 

*28% 
481,98 α)Αξ. εξγαηψλ 1: Εχγηζε πξφζζεησλ 

πιψλ: 13*0,25h=3,25 
β)Αξ. εξγαηψλ 1: Εχγηζε πξψησλ 
πιψλ:13*0,1h=1,3 
γ)Αξ. εξγαηψλ 1:Θνπή θαη δχγηζε ηνπ 
ιίπνπο:13*0,3h=3,9 

Πχλνιν=8,45 

28% *490,43=137,32 

Ξξψην θφζηνο= 490,43 

Ππλνιηθφ θφζηνο Ά θάζεο:  627,75€ 
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Γηα λα πξνρσξήζνπκε ζηηο επφκελεο θάζεηο ηεο θνζηνιφγεζεο ζα 

πξέπεη πξψηα λα γλσξίδνπκε ην αθξηβέο δηάγξακκα ξνήο γηα ηελ παξαγσγή 

ηνπ ζηήζνπο γαινπνχιαο, ην νπνίν απεηθνλίδεηαη ζην ζρήκα 6.6.2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Πρήκα 6.6.2: Γηάγξακκα ξνήο ρσξηάηηθσλ ινπθάληθσλ ηύπνπ Ρξηθάισλ 
 

1.Ρνπνζέηεζε θξέαηνο, 
πξφζζεησλ πιψλ θαη 
χδαηνο ζην δπκσηήξη 

2.Αλάκημε/κάιαμε 
θξεαηφπαζηαο 

3.Δλζήθεπζε 
Ξξνεηνηκαζία εληέξσλ 

εληόο ύδαηνο 

4.Αθπδάησζε γηα έλα 
βξάδπ ζε ζεξκνθξαζία 

πεξηβάιινληνο 

5.Θεξκηθή επεμεξγαζία 
(ςήζηκν/πγξή θάπληζε/βξάζηκν) 

6.Θαηαησληζκφο 
χδαηνο 

7.1ε ζπζθεπαζία 

8.2ε ζπζθεπαζία 

9.Απνζήθεπζε 
ππφ ςχμε 
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Ρν παξαπάλσ δηάγξακκα ρσξίζηεθε ζε ηξεηο επηκέξνπο θάζεηο γηα ηηο 
αλάγθεο ηεο θνζηνιφγεζεο. Ζ Β΄θάζε ηεο θνζηνιφγεζεο (θάζε αλάκημεο θαη 
κάιαμεο ησλ πξψησλ θαη πξφζζεησλ πιψλ) πεξηιακβάλεη ηα ζηάδηα 1,2 & 3. 
Ρν θφζηνο παξνπζηάδεηαη ζηνλ πίλαθα 6.6.3. 
 
Ξίλαθαο 6.6.3: Θνζηνιόγεζε Β΄ θάζεο γηα ρσξηάηηθα ινπθάληθα  

 
Ζ Γ΄ θάζε ηεο θνζηνιφγεζεο πεξηιακβάλεη ηα ζηάδηα 4 θαη 5 

νλνκάδεηαη θάζε ελζήθεπζεο θαη ζεξκηθήο επεμεξγαζίαο. Ρν θφζηνο 
παξνπζηάδεηαη ζηνλ πίλαθα 6.6.4. 
 
Ξίλαθαο 6.6.4: Θνζηνιόγεζε Γ΄ θάζεο  γηα ρσξηάηηθα ινπθάληθα 

 
Ζ Γ΄ θάζε ηεο θνζηνιφγεζεο πεξηιακβάλεη φια ηα επφκελα ζηάδηα 

ηνπ θαηαησληζκνχ λεξνχ, ηεο ζπζθεπαζίαο θαη ηεο απνζήθεπζεο θαη ην 
θφζηνο παξνπζηάδεηαη ζηνλ πίλαθα 6.6.5. 

 
 Ξίλαθαο 6.6.5: Θνζηνιόγεζε Γ΄ θάζεο  ρσξηάηηθσλ ινπθάληθσλ 

Θφζηνο πξψησλ & 
πξφζζεησλ πιψλ (€) 

Θφζηνο άκεζεο εξγαζίαο(€) Θφζηνο ΓΒΔ(€)= 
Ξξψην θφζηνο 

*28% 
- α) Αξ. Δξγαηψλ 3:Δλζήθεπζε : 

13*3*0,25h=9,75 
*Ζ κάιαμε γίλεηαη απηόκαηα 

28%*9,75=2,73 

Ξξψην θφζηνο=9,75  

Ππλνιηθφ θφζηνο B΄θάζεο: 12,48€ 

Θφζηνο πξψησλ & πξφζζεησλ 
πιψλ (€) 

Θφζηνο άκεζεο 
εξγαζίαο(€) 

Θφζηνο ΓΒΔ(€)= 
Ξξψην θφζηνο 

*28% 
γξφο θαπλφο:3,97€/kg 
Θάπληζε γηα 0,3h κε θαηαλάισζε 2kg 

 
Πχλνιν:2*3,97=7,94 

 

Αξ. Δξγαηψλ1: 
Θάπληζε:13*0,3h=3,9 

 

28%*11,84=3,31 

Ξξψην θφζηνο=11,84  

Ππλνιηθφ θφζηνο Γ΄θάζεο:  15,15€ 

Θφζηνο πξψησλ & πξφζζεησλ 
πιψλ (€) 

Θφζηνο άκεζεο 
εξγαζίαο(€) 

Θφζηνο ΓΒΔ(€)= 
Ξξψην θφζηνο *28% 

α)Φηικ ζπζθεπαζίαο: 0,045€/kg 
β)Ρηκή ραξηνθηβσηίνπ:0,47€ κε 
ρσξεηηθφηεηα 25kg. Γηα ηα 246,4kg 
απαηηνχληαη 10 ραξηνθηβψηηα. 
Πχλνιν:246,4*0,045+10*0,47=15,78 

α)Άζπζθεπαζία:0,13*246,4 
=32,03 
β)Β΄ζπζθεπαζία:0,09*246,4
=22,18 

Πχλνιν=54,21 

69,99*28%=19,6 

Ξξψην θφζηνο=69,99  

Ππλνιηθφ θφζηνο Γ΄θάζεο: 89,59 € 
Ππλνιηθφ θφζηνο παξαγσγήο  ρσξηάηηθσλ ινπθάληθσλ: 744,97€ 

Θφζηνο παξαγσγήο /kg: 3,02€ 
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ΘΔΦΑΙΑΗΝ 7Ν 

ΠΚΞΔΟΑΠΚΑΡΑ 

 

Πθνπφο ηεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο είλαη ε δηεξεχλεζε ηεο εθαξκνγήο 

ησλ ζπζηεκάησλ ηεο παξαδνζηαθήο θαη ηεο ζχγρξνλεο θνζηνιφγεζεο γηα ην 

ινγηζκφ ηνπ θφζηνπο πξντφλησλ αιιαληνπνηίαο. 

Θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο βηβιηνγξαθηθήο έξεπλαο δηαπηζηψζεθε φηη ην 

ζχζηεκα θνζηνιφγεζεο πνπ ηαηξηάδεη πεξηζζφηεξν ζηηο επηρεηξήζεηο 

ηξνθίκσλ πνπ δελ παξάγνπλ πξντφληα θαηά παξαγγειία είλαη ην ζχζηεκα ηεο 

θαηά θάζε θνζηνιφγεζεο. Απηφ ζπκβαίλεη επεηδή νη βηνκεραληθέο 

εγθαηαζηάζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ είλαη ζρεδηαζκέλεο λα παξάγνπλ έλα 

ζρεηηθά κηθξφ εχξνο πξντφλησλ, ε παξαγσγή ησλ νπνίσλ απαηηεί ηελ 

αλάισζε φκνησλ πνζνηήησλ ππεξεζηψλ ππνζηήξημεο, ν θαηαινγηζκφο ησλ 

νπνίσλ ζηνπο ηειηθνχο θνξείο θφζηνπο (πξντφληα) βαζίδεηαη θχξηα ζε 

ζηνηρεία φγθνπ (απαζρφιεζεο, ιεηηνπξγίαο κεραλψλ θ.α.). Έλαο αθφκε ιφγνο 

γηα ηελ επηινγή ηεο θαηά θάζεο θνζηνιφγεζεο απνηέιεζε ην γεγνλφο φηη ε 

άκεζε εξγαζία θαη νη πξψηεο χιεο απνηεινχλ θπξίαξρα ζηνηρεία θφζηνπο θαη 

ε ηερλνινγία παξαγσγήο ησλ πξντφλησλ απηψλ είλαη ζρεηηθά ζηαζεξή. 

Γηα ηνλ ινγηζκφ ηνπ θφζηνπο, ην θφζηνο ησλ πξψησλ θαη πξφζζεησλ 

πιψλ ππνινγίζηεθε κε βάζε ηα θηιά πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ παξαγσγή θαη 

ηε ζπζθεπαζία ηνπ θάζε πξντφληνο. Αθφκε ε άκεζε εξγαζία ππνινγίζηεθε κε 

βάζε ηηο ψξεο πνπ απαζρνιείηαη ν εξγάηεο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ θάζε 

ζηαδίνπ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ πξντφληνο. Ρέινο ηα ΓΒΔ (Γεληθά Βηνκεραληθά 

Έμνδα) ππνινγίζηεθαλ σο πνζνζηφ (28%) επί ηνπ πξψηνπ θφζηνπο (πξψην 

θφζηνο= Ά & πξφζζεηεο Ύιεο+ Άκεζε εξγαζία). Ρν πνζνζηφ απηφ 

ππνινγίζηεθε ρξεζηκνπνηψληαο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο επηρείξεζεο νη 

νπνίεο δελ κπνξνχλ λα δεκνζηεπζνχλ. 

 Αληίζεηα ν ινγηζκφο ηνπ θφζηνπο ζηελ εηαηξία ΓΗΑΛΗΘ 

πξαγκαηνπνηείηαη αζξνίδνληαο ην θφζηνο/kg ηεο ζπληαγήο (θφζηνο 

θξεαηφπαζηαο & εληέξνπ) κε έλαλ ζπληειεζηή ν νπνίνο πξνθχπηεη δηαηξψληαο 

φια ηα έμνδα ηεο επηρείξεζεο κε ην ζχλνιν ησλ  παξαγφκελσλ θηιψλ ησλ 

πξντφλησλ. Έηζη ν ζπληειεζηήο απηφο απνηειεί ην θφζηνο γηα ηελ παξαγσγή 

ηνπ εθάζηνηε πξντφληνο/kg θαη πεξηιακβάλεη ην θφζηνο, ησλ πιηθψλ 
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ζπζθεπαζίαο ηεο άκεζεο εξγαζίαο θαη ησλ ΓΒΔ(εμαηξνπκέλνπ ηνπ θφζηνο ηεο 

ζπληαγήο). 

Ρν ζχζηεκα θνζηνιφγεζεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηελ εηαηξία 

ΓΗΑΛΗΘ εμαζθαιίδεη ηελ απνθπγή δεκίαο, σζηφζν έρεη σο απνηέιεζκα ηελ 

ππνθνζηνιφγεζε νξηζκέλσλ πξντφλησλ θαη ηελ ππεξθνζηνιφγεζε άιισλ. 

Απηφ ζπκβαίλεη θπξίσο γηαηί δελ ιακβάλεηαη ππφςε ε αλνκνηνγέλεηα ζηελ 

άκεζε εξγαζία θαη ηα πιηθά ζπζθεπαζίαο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ παξαγσγή 

ηνπ θάζε πξντφληνο. Γηα παξάδεηγκα εάλ πξνζπαζήζνπκε λα εθαξκφζνπκε ην 

ζχζηεκα απηφ ζην πξντφλ κνξηαδέια ζα δηαπηζηψζνπκε φηη ην θφζηνο γηα ην 

ζπζθεπαζκέλν ζε θηικ πξντφλ κε απηφ πνπ δελ ζπζθεπάδεηαη είλαη ην ίδην. 

Αθφκε αλ ππνινγίζνπκε ηνλ ζπληειεζηή απηφλ γηα ηα κεξηθά απφ ηα πξντφληα 

πνπ θνζηνινγνχληαη ζην θεθάιαην 6 ζα δηαπηζηψζνπκε φηη παξνπζηάδνληαη 

αξθεηέο κεγάιεο απνθιίζεηο: π.ρ ν ζπληειεζηήο φισλ ησλ εμφδσλ εθηφο απφ 

ην θφζηνο ηεο ζπληαγήο γηα ην ζαιάκη αέξνο είλαη 1,59€/kg, ελψ γηα ηα 

ρσξηάηηθα ινπθάληθα είλαη 1,07€/kg. Ν κέζνο φξνο γηα απηέο ηηο δχν ηηκέο 

είλαη 1,33€/kg, φπνπ απνηειεί θαη ηνλ ζπληειεζηή πνπ ζα πξνζζέηακε ζην 

θφζηνο ηεο ζπληαγήο ηνπ θάζε πξντφληνο γηα ηνλ ππνινγηζκνχ ηνπ ηειηθνχ 

θφζηνο παξαγσγήο αλά θηιφ. Απηφ ζα είρε σο απνηέιεζκα ηελ 

ππνθνζηνιφγεζε γηα ην ζαιάκη αέξνο θαη ηελ ππεξθνζηνιφγεζε γηα ηα 

ρσξηάηηθα ινπθάληθα.  

Απφ ηα παξαπάλσ κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε φηη ε εθαξκνγή ελφο 

ζπζηήκαηνο θαηά θάζεο θνζηνιφγεζεο ζα δψζεη ζηελ εηαηξία ηε δπλαηφηεηα 

κηαο νξζφηεξεο θνζηνιφγεζεο ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ, πνπ ζα έρεη σο 

απνηέιεζκα κηα ξεαιηζηηθφηεξε ηηκνιφγεζε θαη θαηά ζπλέπεηα 

αληαγσληζηηθφηεξεο ηηκέο πψιεζεο θαη απμεκέλν θέξδνο.  
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