
ΟΜΙΛΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΩΤΕΪΝΗΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΩΤΕΙΝΗ ΑΕ

• Ο όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΩΤΕΪΝΗ Α.Ε. ιδρύθηκε το 1995

• Στόχοι του Ομίλου:
– Δημιουργία Ελληνικών πρωτεϊνικών προϊόντων ορού γάλακτος υψηλής
ποιότητας.

– Κατασκευή υπερσύγχρονων παραγωγικών μονάδων υψηλής τεχνολογίας
στον χώρο των συστατικών τροφίμων.

– Λύση σε ένα τεράστιο οικολογικό πρόβλημα της διάθεσης του ορού
τυρογάλακτος (απόγαλο).

• Η ανάπτυξη του Ομίλου
– Α! Φάση 1996: ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ Α.Ε. Ιωάννινα
– Β! Φάση 2000- 2002: ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, Καρδίτσα

ΑΧΑΪΚΕΣ ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ Α.Ε. Καλάβρυτα
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΕΣ ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ Α.Ε. Κιλκίς

– Γ! Φάση 2005-2007: Εκσυγχρονισμός εργοστασίων
ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ ΑΕ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΕΣ ΠΕΡΩΤΕΙΝΕΕΣ ΑΕ

Τα 4 εργοστάσια του ομίλου είναι γεωγραφικά διανεμημένα ώστε να υπάρχει
δυνατότητα παραλαβής ορού γάλακτος ή υποπροϊόντων αυτού από όλες τις
περιοχές της Ελλάδος. Σήμερα επεξεργάζονται συνολικά 120.000ΤΝ ορού γάλακτος
ετησίως.



Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ



ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ ΑΕ
• Είναι το πρώτο εργοστάσιο που λειτούργησε στην Ελλάδα για την επεξεργασία ορού γάλακτος και

την παραγωγή πρωτεϊνών σε σκόνη.

• Είναι ένα από τα πλέον σύγχρονα εργοστάσια σε όλη την Ευρώπη.
• Καταλαμβάνει έκταση 8.000 τ.μ.
• Παραλαμβάνει σήμερα 40.000 τόνους ορού γάλακτος ετησίως.
• Παράγει περίπου 2.500 τόνους σκόνης διαφόρων τύπων πρωτεΐνης ορού γάλακτος και διηθήματος

που αντιστοιχεί μόλις στο 50% της δυναμικότητας.
• Εξάγει το 50% της παραγωγής της σε χώρες της Ε.Ε. και των Βαλκανίων.

• Το εργοστάσιο των Ηπειρωτικών Πρωτεϊνών, σήμερα παραλαμβάνει ορό γάλακτος ή τυρογάλακτος
από τα παρακάτω εργοστάσια, ετησίως:

– ΔΩΔΩΝΗ ΑΕ, Ιωάννινα 30.000ΤΝ
– ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΕ, Ιωάννινα 3.000ΤΝ
– ΒΙΓΑ ΟΛΥΜΠΟΥ, Ελασσόνα 5.000ΤΝ
– Μικρά τυροκομεία κατά περίπτωση 2.000ΤΝ



ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ

• Η εταιρεία ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. στην Καρδίτσα, είναι το δεύτερο
εργοστάσιο που λειτουργεί στην Ελλάδα για την επεξεργασία ορρού γάλακτος και την
παραγωγή πρωτεϊνών σε σκόνη.

• Η δυναμικότητα επεξεργασίας του εργοστασίου ανέρχεται σε 50.000 τόνους ορού
γάλακτος ετησίως με δυνατότητα παραγωγής 3.000 τόνους προϊόντων πρωτεΐνης.
γλυκού και όξινου ορού γάλακτος.

• Κατέχει την πλέον κεντρική θέση με δυνατότητα παραλαβής Α! υλών από Θεσσαλία,
Στερεά Ελλάδα και από νησιά μέσω Πειραιά.

• Σήμερα και για πρώτη φορά στην υπερ-10ετή προσφορά της παρέχοντας, την πιο
αξιόπιστη λύση στο οικολογικό πρόβλημα επεξεργασίας του ορού τυρογάλακτος,
παραμένει σε αδράνεια από έλλειψη προσφοράς Α! υλών!



ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΕΣ ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ ΑΕ

• Είναι το τρίτο στη σειρά εργοστάσιο, που ανήκει στον όμιλο της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΩΤΕΪΝΗΣ Α.Ε.

• Στο Εργοστάσιο πραγματοποιήθηκε την περίοδο 2006-2007 επένδυση ύψους 20 εκατομμυρίων
ευρώ για την παρασκευή νέων προϊόντων.

• Καταλαμβάνει έκταση 10.000 τ.μ.
• Παραλαμβάνει σήμερα 60.000 τόνους ορού γάλακτος ετησίως και παράγει περίπου 4.000ΤΝ

σκόνης διαφόρων τύπων πρωτεΐνης ορού γάλακτος και διηθήματος και 2.500ΤΝ σκόνης νέων
προϊόντων.

• Εξάγεται το 70% της παραγωγής σε χώρες της Ε.Ε. και των Βαλκανίων.
• Βρίσκεται στην κομβική περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας (Κιλκίς).

• Σήμερα παραλαμβάνει ορό γάλακτος και τυρογάλακτος σε ετήσια βάση από:
– ΚΟΛΙΟΣ ΑΕ 45.000ΤΝ
– ΜΕΒΓΑΛ ΑΕ 10.000ΤΝ
– ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΑ (κατά περίπτωση) 5.000ΤΝ



ΑΧΑΪΚΕΣ ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ ΑΕ

• Οι ΑΧΑΪΚΕΣ ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ Α.Ε. στα Καλάβρυτα, αποτελούν μια ξεχωριστή παραγωγική
μονάδα σε σχέση με τα υπόλοιπα εργοστάσια επεξεργασίας του ορού γάλακτος.

• Αποτελεί κέντρο συλλογής και προσυμπύκνωσης του ορού γάλακτος για όλη την
Πελοπόννησο με σκοπό να διαθέτει το τελικό προϊόν της συμπύκνωσης στα άλλα
εργοστάσια του Ομίλου προς περαιτέρω επεξεργασία.

• Η μονάδα είναι κτισμένη σε οικόπεδο συνολικής επιφάνειας 10.000 τ.μ. που της
επιτρέπει, εφ' όσον κριθεί σκόπιμο στο μέλλον, να αποτελέσει μια ακόμη παραγωγική
μονάδα σκόνης ορού γάλακτος.

• Σήμερα λειτουργεί στο 30% της δυναμικότητας παραλαμβάνοντας ορό τυρογάλακτος
μόνο από τα παρακάτω τυροκομεία ετησίως:

– Ε.Α.Σ. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 2.800ΤΝ
– ΜΕΝΕΓΑΤΟΣ ΑΕ 1.100ΤΝ



ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΑΕ

• Το εργοστάσιο είναι εγκατεστημένο στην Καρδίτσα

• Εκσυγχρονίστηκε το 1998 και εγκαταστάθηκε σε αυτό μια πλήρως αυτόματη γραμμή
παραγωγής για Φέτα και κατσικίσιο τυρί με ημερήσια δυναμικότητα τυροκόμησης
25ΤΝ αιγοπρόβειου γάλακτος .

• Είναι σε θέση να παράγει παραδοσιακά τυριά φτιαγμένα κάτω από τις αυστηρότερες
προδιαγραφές υγιεινής.

• Οι εξελιγμένες δυνατότητες παραγωγής και συσκευασίας των προϊόντων δίνει τη
δυνατότητα να παράγονται τα τυριά σε νέες καινοτόμες συσκευασίες, όπως η Φέτα σε
ξύλινο κουτί ή κύβοι Φέτας στο μεταλλικό "βαρελάκι".

• Είναι εγκατεστημένη και σε πλήρη λειτουργία γραμμή παραγωγής ανακατεργασμένου
τυριού σε κονσέρβα, που μέχρι σήμερα καλύπτει τις ανάγκες του Ελληνικού Στρατού.



ECOCENTRIC AE

Η Ecocentric AE είναι η εταιρεία του ομίλου που ασχολείται με την προμήθεια
εξοπλισμού και τεχνογνωσίας (πρώην NIRO HELLAS ABETE). Τα τελευταία 20 χρόνια
έχει προσφέρει στην ελληνική αγορά μια νέα ποιότητα στην παροχή υπηρεσίας
συμβάλλοντας τα μέγιστα στην ανάπτυξη της τυροκομίας και της επεξεργασίας
τυρογάλακτος. Οι συνεργασίες της με τους μεγαλύτερους οίκους της Ευρωπαϊκής
Ένωσης στους παραπάνω τομείς την καθιστούν ίσως κορυφαία εταιρεία τεχνογνωσίας
στα Βαλκάνια, έχοντας αναπτύξει παράλληλα την δική της τεχνολογία στην
επεξεργασία διηθημάτων ορού γάλακτος (whey permeates).



ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Η μοναδικότητα της παραγωγής των εργοστασίων της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΠΡΩΤΕΪΝΗΣ ΑΕ έγκειται στο γεγονός ότι είναι τα μόνα σχεδόν εργοστάσια
στην Ευρώπη, στα οποία η παραγωγή των προϊόντων βασίζεται κατά
κύριο λόγο στην επεξεργασία του αιγοπρόβειου ορού γάλακτος που
προέρχεται από την τυροκόμηση της φέτας.

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η πρώτη ύλη παραγωγής - ορρός
γάλακτος - συλλέγεται, παστεριώνεται και ψύχεται αμέσως μετά την
έξοδο του από τις γραμμές τυροκόμησης, εξασφαλίζοντας έτσι την
άριστη ποιότητα της πρώτης ύλης προς επεξεργασία.



ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Σε όλη τη διαδικασία παραγωγής, που ακολουθείται στα εργοστάσια και περιλαμβάνει
παστερίωση, υπερδιήθηση, εξάτμιση, κρυστάλλωση, ξήρανση και συσκευασία,
χρησιμοποιείται ο πλέον σύγχρονος διεθνώς μηχανολογικός εξοπλισμός, ο οποίος
ελέγχεται και χειρίζεται από εξειδικευμένους επιστήμονες έτσι ώστε η ποιότητα των
παραγομένων προϊόντων να ακολουθεί τις αυστηρότερες προδιαγραφές.

Ακολουθεί επεξηγηματικό γράφημα για την κατανομή των πωλήσεων της παραγωγής
του Ομίλου.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΑΓOΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ
ΑΓΟΡΑ

(ΤΡΟΦΙΜΑ)
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ
ΑΓΟΡΑ

(ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ)
24%

ΕΞΑΓΩΓΕΣ
55%

ΕΞΑΓΩΓΕΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
(ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ)
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
(ΤΡΟΦΙΜΑ)



ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΟΡΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

• WHEYPRO 10:
Είναι γλυκός ορός γάλακτος σε σκόνη. Παρασκευάζεται από παστεριωμένο
αιγοπρόβειο ορό γάλακτος. Βρίσκει ευρεία εφαρμογή στην αρτοποιία,
ζαχαροπλαστική, σοκολατοποιία, μπισκοτοποιία.

• WHEYPRO 20:
Είναι γλυκός ορός γάλακτος σε σκόνη. Παρασκευάζεται από παστεριωμένο
αιγοπρόβειο ορό γάλακτος. Βρίσκει ευρεία εφαρμογή στην γαλακτοκομία,
στην αρτοποιία, στη ζαχαροπλαστική, στα επιδόρπια, στις σαλάτες, στις
ζωοτροφές.

• WHEYPRO 35:
Είναι πρωτεϊνικό συμπύκνωμα ορού γάλακτος σε σκόνη. Παρασκευάζεται από
παστεριωμένο αιγοπρόβειο ορό γάλακτος με τη χρήση υπερδιήθησης. Βρίσκει
ευρεία εφαρμογή στην γαλακτοκομία, ζαχαροπλαστική, μπισκοτοποιία,
αλλαντοποιία, επιδόρπια, σάλτσες, σαλάτες, μίγματα.

• WHEYPRO 65:
Πρωτεϊνικό συμπύκνωμα ορού γάλακτος σε σκόνη. Παρασκευάζεται από
παστεριωμένο αιγοπρόβειο ορό γάλακτος με τη χρήση υπερδιήθησης.
Βρίσκει ευρεία εφαρμογή στην γαλακτοκομία, ζαχαροπλαστική,
μπισκοτοποιία, αλλαντοποιία, επιδόρπια, σάλτσες, σαλάτες, μίγματα,
λειτουργικά τρόφιμα.



ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΟΡΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

• WHEYPRO 80:
Πρωτεϊνικό συμπύκνωμα ορού γάλακτος σε σκόνη. Παρασκευάζεται από
παστεριωμένο ορό γάλακτος με τη χρήση υπερδιήθησης. Βρίσκει ευρεία
εφαρμογή αυτούσιο ως συμπλήρωμα διατροφής σε αθλητές και ως βασικό
συστατικό ανάλογων πρωτεϊνικών προϊόντων.

• WHEYPRO 80i:
Είναι όμοιο προϊόν με το wheypro 80 αλλά με προσθήκη λεκιθίνης που το
καθιστά ευδιάλυτο στο νερό – instant.

• LACTINA:
Διήθημα ορού γάλακτος σε σκόνη. Παρασκευάζεται από παστεριωμένο ορό
γάλακτος. Βρίσκει ευρεία εφαρμογή στην σοκολατοποιία και στην
ζαχαροπλαστική.

• PROLAC:
Ορός γάλακτος σε σκόνη. Παρασκευάζεται από τον ορό τυρογάλακτος. Βρίσκει
ευρεία εφαρμογή ως πρόσθετο στις ζωοτροφές.

• WEP 11:
Ορός γάλακτος σε σκόνη. Παρασκευάζεται από μίγμα παστεριωμένου ορού
γάλακτος και αιγοπρόβειου τυρογάλακτος. Βρίσκει ευρεία εφαρμογή στις
ζωοτροφές, ως ισοδύναμο του αγελαδινού ορού γάλακτος.



ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

• PROFAT 35:
Επιλιπασμένος ορός γάλακτος σε σκόνη. Παρασκευάζεται από παστεριωμένο ορό γάλακτος,
35% φυτικά λιπαρά και γαλακτοματοποιητές. Βρίσκει ευρεία εφαρμογή στην αρτοποιία-
μπισκοτοποιία, παγωτά, και ζαχαροπλαστική, σούπες και επιδόρπια.

• PROFAT 55:
Επιλιπασμένος ορός γάλακτος σε σκόνη. Παρασκευάζεται από παστεριωμένο ορό γάλακτος,
55% φυτικά λιπαρά και γαλακτοματοποιητές. Βρίσκει ευρεία εφαρμογή στις ζωοτροφές ως
υποκατάστατο γάλακτος κατά την περίοδο απογαλακτισμού.

• MALTOFAT 25:
Υποκατάστατο κρέμας γάλακτος σε σκόνη. Παρασκευάζεται από σιρόπι γλυκόζης, φυτικά
λιπαρά, λακτόζη, καζεΐνη, γαλακτοματοποιητές, και σταθεροποιητή. Βρίσκει ευρεία
εφαρμογή ως υποκατάστατο κρέμας γάλακτος ή γάλακτος στα ζεστά ροφήματα (καφέ, τσάι,
σοκολάτα, κλπ).

• YEASTPRO45:
Μαγιά αυτολυμένης ζυθοζύμης σε σκόνη με φυτική πρωτεΐνη 45%. Παρασκευάζεται από
αυτολυμένη μαγιά μπύρας. Βρίσκει εφαρμογή ως πρόσθετο ζωοτροφών.



ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

• Ο αυστηρός και συστηματικός έλεγχος της πρώτης ύλης και η τήρηση του HACCP
στην παραγωγική διαδικασία και η εφαρμογή του ISO εγγυώνται τελικά προϊόντα
απολύτως σύμφωνα με τις προδιαγραφές μας και τις απαιτήσεις των πελατών μας.

• Τα εργοστάσια διαθέτουν πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια για φυσικοχημικούς και
μικροβιολογικούς ελέγχους.

• Κάθε παρτίδα που φεύγει από τα εργοστάσια, συνοδεύεται από το αντίστοιχο
πιστοποιητικό ποιότητος.



ΒΡΑΒΕΙΑ

Η προσφορά του ομίλου μας στην προστασία του περιβάλλοντος έτυχε μεγάλης
αναγνώρισης καθόσον συμβάλει στην επίλυση ενός τεράστιου οικολογικού
προβλήματος για όλη την Ελλάδα.

Μας έχουν απονεμηθεί τα παρακάτω βραβεία:

• Βραβείο περιβαλλοντικής και κοινωνικής υπευθυνότητας 2001

• Βραβείο Καινοτομικής Αριστείας 2004

• 1ο Βραβείο καθαρής τεχνολογίας 2007 -2008



ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΥΡΟΓΑΛΑΚΤΟΣ

69%241.00031%109.000100%350.000ΣΥΝΟΛΟ

100%4.0000%01%4.0001.989ΙΟΝΙΟΙ ΝΗΣΟΙ

100%12.0000%03%12.0005.609ΝΗΣΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

100%19.0000%05%19.0009.139ΚΡΗΤΗ

100%10.0000%03%10.0004.658ΘΡΑΚΗ
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94%73.0006%5.00022%78.00038.207ΘΕΣΣΑΛΙΑ

90%38.00010%4.00012%42.00020.567ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

33%20.00067%40.00017%60.00028.000ΗΠΕΙΡΟΣ

33%30.00076%60.00026%90.00041.556ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
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