
Ο όμιλος Αϋφαντής είναι μία υπερσύγχρονη καθετοποιημένη μονάδα παραγωγής και επεξεργασί-
ας κρέατος, η οποία διαθέτει δικές της φάρμες εκτροφής ζώων, βιομηχανικό σφαγείο, σύγχρονο 
εργοστάσιο παρασκευής κρέατος, καταστήματα λιανικής πώλησης και ιδιόκτητο στόλο φορτηγών 
ψυγείων. Η ιστορία της εταιρείας ξεκινάει το 1978 από ένα ορεινό χωριό της Αιτωλoακαρνανίας, τη 
Μαλεσιάδα Βάλτου. Εκεί ο Απόστολος και η Βασιλική Αϋφαντή άρχισαν να εκτρέφουν ένα περιορι-
σμένο στην αρχή αριθμό χοίρων. Το κρέας το διέθεταν μέσω μιας μικρής οικογενειακής ταβέρνας, 
που αργότερα εξελίχθηκε σε κρεοπωλείο και εφοδίαζε την τοπική αγορά με χοιρινό κρέας. Η εται-
ρεία με την πάροδο του χρόνου ανέπτυξε τη δραστηριότητά της στην εμπορία χοιρινού και μοσχαρί-
σιου κρέατος. Η αλματώδης ανάπτυξη της εταιρείας σημειώθηκε τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια με 
τη συμμετοχή της δεύτερης γενιάς στη διοίκηση της επιχείρησης. Σήμερα η διοίκηση της εταιρείας 
γίνεται από τα τέσσερα αδέλφια Γεώργιο, Αθανάσιο, Κωνσταντίνο και Νικόλαο Αϋφαντή.
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Επιχειρηματικές πρωτοβουλίες στον αγροτικό τομέα
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

προς μίμηση
Όπως ανέφερε στο περιοδικό Γεωργία Κτηνοτροφία ο κ. 

Γεώργιος Αϋφαντής «είμαστε μια οικογενειακή επιχείρηση. 
Την προσπάθεια την ξεκίνησαν οι γονείς μας με μια μικρή 
χοιροτροφική μονάδα. Από τότε η επιχείρηση εξελίχθηκε 
και έγινε κάθετη από τον πρωτογενή τομέα – με μονάδες 
εκτροφής χοιρινού, μοσχαρίσιου και πάχυνσης αμνοεριφί-
ων – τα κρεοπωλεία, τη μονάδα παραγωγής κρέατος και το 
σφαγείο. Όλα αυτά όμως για να γίνουν χρειάζεται χρόνος. 
Δεν γίνονται από τη μια ημέρα στην άλλη. Η καθετοποίηση 
της παραγωγής, πέρα από τα αναγκαία κεφάλαια, χρειάζεται 
και την ανάλογη εμπειρία. Εμείς γεννηθήκαμε μέσα σε αυτή 
την επιχείρηση. Από πολύ μικρή ηλικία όλα τα αδέλφια ερ-
γαστήκαμε σε όλους τους τομείς της επιχείρησης. Δεν κά-
ναμε μια επένδυση και γίναμε αμέσως αφεντικά. Η ανάπτυ-
ξη της εταιρείας έγινε με αργά αλλά σταθερά βήματα. Ένας 
από τους μελλοντικούς μας στόχους είναι να καταφέρουμε 
να προχωρήσουμε σε εξαγωγές. Η οικονομική κρίση μας 
αναγκάζει να στραφούμε και σε αυτόν τον τομέα. Σήμερα 
με την οικονομική κρίση είναι ευκαιρία οι νέοι να στραφούν 
στην αγροτική παραγωγή. Αν ένας νέος αποφασίσει να κο-
πιάσει, να αφιερώσει χρόνο για να αποκτήσει εμπειρία, τότε 
μπορεί να ξεκινήσει μια προσπάθεια αλλά με προσεκτικά 
βήματα». 

Ο όμιλος, έχοντας πλήρη γνώση των απαιτήσεων του 
καταναλωτή για ποιοτικά και ασφαλή τρόφιμα, έχει εγκατα-
στήσει και εφαρμόζει σύστημα ΑGRO 3-1, 3-2 για τη δια-
χείριση και διασφάλιση της ποιότητας του κρέατος, σύστη-
μα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων (HACCP), σύμφωνα 
με το πρότυπο ISO 22000:2005 καθώς και ISO 9001:2008 
για τη διασφάλιση της ποιότητας και την ποιοτική διαχείρι-
ση των παραγόμενων προϊόντων. Συνολικά απασχολούνται 
σήμερα στον όμιλο 100 εργαζόμενοι.

Τα στοιχεία που συνετέλεσαν στην αλματώδη ανάπτυξη 
της εταιρείας είναι:
 – Προϊόντα κρέατος των υψηλότερων προδιαγραφών.
 – Οι καλύτερες δυνατές σχέσεις με προμηθευτές.
 – Η χρήση προηγμένης τεχνολογίας στην παραγωγή αλλά 
και στην τυποποίηση και επεξεργασία των προϊόντων 
κρέατος.

 – Πλήρης ανταπόκριση στις ανάγκες της σύγχρονης κοι-
νωνίας για υγιεινή διατροφή.
Με την είσοδο της δεύτερης γενιάς δημιουργήθηκε 

στον ορεινό Βάλτο μία πρότυπη μονάδα παραγωγής χοι-
ρινού κρέατος με σύγχρονες εγκαταστάσεις, οι οποίες 
παρέχουν άνετο και υγιεινό περιβάλλον για την εκτροφή 

χοιρινών εξαιρετικής ποιότητας. Επιλέγονται φυλές ζώων 
γνωστές για την ανθεκτικότητα, την ικανότητα προσαρμο-
γής τους καθώς και για την άριστη υγιεινή τους κατάσταση. 
Όλα αυτά σε συνδυασμό με την ισορροπημένη διατροφή 
τους, η οποία αποτελείται από δημητριακά τα οποία προ-
έρχονται κυρίως από την εγχώρια παραγωγή, εγγυώνται 
γευστικό και ποιοτικό χοιρινό κρέας. Παράλληλα ο όμιλος 
δραστηριοποιείται στην εκτροφή μοσχαριών και αμνοεριφί-
ων. Η μονάδα πάχυνσης είναι τύπου ελευθέρου σταβλισμού 
και διαθέτει σύγχρονες εγκαταστάσεις. Η επιλογή των ζώων 
γίνεται με αυστηρά κριτήρια. Επιλέγονται καθαρόαιμες φυ-
λές κρεατοπαραγωγικής κατεύθυνσης, οι οποίες δίνουν 
εξαιρετική ποιότητα κρέατος.

Στα τέλη της δεκαετίας του ’90 δημιουργείται στη Μα-
λεσιάδα Βάλτου ένα πρωτοποριακό κατάστημα χονδρικής 
και λιανικής πώλησης κρεάτων, αλλαντικών, τυροκομικών και 
κατεψυγμένων προϊόντων. Η εταιρεία διαθέτει ακόμη ένα 
κατάστημα στη Γέφυρα Αχελώου και ένα τρίτο στο Αγρίνιο.

Το 2006 ξεκίνησε τη λειτουργία του το εργοστάσιο 
παραγωγής κρέατος που επεξεργάζεται το χοιρινό και μο-
σχαρίσιο κρέας από τη φάρμα εκτροφής του ομίλου. Έχει 
συνολικό εμβαδόν 3.500 τ.μ. και είναι κατασκευασμένο σε 
οικόπεδο 20 στρεμμάτων. Οι εγκαταστάσεις, ο μηχανολογι-
κός εξοπλισμός και οι σχετικές υποδομές, έχουν σχεδιαστεί 
πάνω σε αυστηρά υγειονομικά πρότυπα. Στο εργοστάσιο 
λειτουργούν τρεις γραμμές επεξεργασίας και τυποποίησης 
κρέατος, δυναμικότητας 10 τόνων την ημέρα. Λειτουργούν 
επίσης, μία μονάδα παραγωγής αλλαντικών θερμικής επε-
ξεργασίας και μία μονάδα παραγωγής κρεατοσκευασμάτων 
δυναμικότητας 6 τόνων. Τα προϊόντα διατίθενται χονδρικώς 
στην Αιτωλοακαρνανία, στους όμορους νομούς και στην 
υπόλοιπη Ελλάδα από ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία μέσω 
ενός πλήρως οργανωμένου δικτύου διανομής.

Το Βιομηχανικό Σφαγείο είναι ένα σύγχρονο σφαγείο με 
τρεις γραμμές σφαγής (βοοειδή, χοίροι, αιγοπρόβατα) και 
σφαγή κουνελιών, δυναμικότητας περίπου 45 τόνων ημερη-
σίως, εναρμονισμένο στα πρότυπα και τις απαιτήσεις της 
διεθνούς κοινότητας. Επίσης, είναι πιστοποιημένο από την 
ΒΙΟ Ελλάς για τη σφαγή βιολογικών ζώων. Διαθέτει μεγά-
λους χώρους σταβλικών εγκαταστάσεων για την υποδοχή 
των ζώων, πρόψυξη μετά τη σφαγή και ψυκτικούς θαλάμους 
για τη συντήρηση του κρέατος πριν τη φόρτωσή του.
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