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Διάρκεια: 1/9/2016 έως 28/2/2020 

Προϋπολογισμός: 2.580.619,00€ (60% 

συγχρηματοδότηση από το Life) 

Περιοχή παρέμβασης: Ηράκλειο Κρήτης 
 

 



 Η ανάπτυξη ενός αποτελεσματικού δικτύου συλλογής και 

μεταφοράς των ξενοδοχειακών τροφικών υπολειμμάτων 

 Η ανάπτυξη, επιβεβαίωση, αξιολόγηση και βελτιστοποίηση 

της προτεινόμενης διαδικασίας παστερίωσης που βασίζεται 

στην ηλιακή ξήρανση 

 Η αξιολόγηση της παραγόμενης ζωοτροφής σε παραγωγικά 

ζώα (όρνιθες και χοίρους) και σε ζώα συντροφιάς (γάτες και 

σκύλους) 

 Η περιβαλλοντική και οικονομική αξιολόγηση του έργου 

 Ποικιλία δράσεων δημοσιότητας και διάχυσης των 

αποτελεσμάτων 
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Στόχοι του έργου 



Διάγραμμα ροής LIFE15 ENV/GR/00257 

 Συλλογή τροφικών υπολειμμάτων 

στις ξενοδοχειακές μονάδες 

 Αποκομιδή με όχημα-ψυγείο σε 

καθημερινή βάση και 

     μεταφορά στην πιλοτική μονάδα  

 Διαλογή, Τεμαχισμός, Ηλιακή 

Ξήρανση & Παστερίωση 

 Αξιολόγηση παραγόμενου προϊόντος 

για χρήση του ως ζωοτροφή 



Κύριες Δράσεις του Έργου  

 

 

 

Β1: Ανάπτυξη συστήματος συλλογής των τροφικών 

υπολειμμάτων των ξενοδοχείων 

-Ανάλυση σύνθεσης απορριμμάτων 

-Σχεδιασμός συστήματος συλλογής τροφικών 

υπολειμμάτων 

-Σχεδιασμός βέλτιστων διαδρομών 

-Ανάπτυξη μεθοδολογίας εκτίμησης κόστους 
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Συνεργαζόμενα ξενοδοχεία 

Creta Maris Beach Resort 

Galaxy Hotel 

Aquilla Atlantis Hotel  

Olive Green Hotel 
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B2: Κατασκευή της πιλοτικής μονάδας ηλιακής ξήρανσης 

Λειτουργικά στοιχεία μονάδας 

Έκταση πιλοτικής μονάδας: 880m2  

Δυναμικότητα μονάδας: 1,5 tn ημερησίως 

Περίοδος λειτουργίας: 1 Απριλίου έως 31 Οκτωβρίου   

Εκτίμηση παραγόμενης ποσότητας: 40-50 tn παραγόμενου προϊόντος 
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Πρόγραμμα Life F4F: Πιλοτική μονάδα 
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Β3: Λειτουργία πιλοτικής μονάδας/ 

Αξιολόγηση – βελτιστοποίηση 

 Ανάθεση της συλλογής τροφικών 

υπολειμμάτων συνεργαζόμενων  

ξενοδοχειακών μονάδων καθώς και της 

λειτουργίας της πιλοτικής μονάδας 

 Βελτιστοποίηση λειτουργίας 

 Αλληλεπίδραση με τα ξενοδοχεία για τη 

βελτιστοποίηση του συστήματος συλλογής 
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Β4 & Β5: Αξιολόγηση του 

προϊόντος για τη δυνατότητα 

χρήσης του ως ζωοτροφής  

 Φυσικοχημικές αναλύσεις του 

προϊόντος 

 Δοκιμές θρέψης σε ζώα (σκύλοι, 

γάτες, χοίροι, πουλερικά) 

 Βιοχημικές και αιματολογικές 

αναλύσεις στα ζώα 

 Αξιολόγηση της εμπορικής αξίας 

του προϊόντος 

 Προτάσεις για τυχόν τροποποιήσεις 

στην παραγωγική διαδικασία 
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Β6: Ενέργειες για την ευρύτερη 

εφαρμογή της διεργασίας F4F  

 Έρευνα αγοράς για το προϊόν  

 Σχεδιασμός Scale up 

 Οικονομική και περιβαλλοντική 

αξιολόγηση  

 Ενέργειες με στόχο την 

επαναληψιμότητα και τη μεταφορά 

τεχνογνωσίας 
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Β7: Αξιολόγηση  και ενσωμάτωση της 

διαδικασίας F4F ως μέρος των πολιτικών της ΕΕ 

Ανάληψη πρωτοβουλιών  για την αξιολόγηση της 

δυναμικής του προγράμματος F4F για ενσωμάτωση 

σε: 

 Ευρωπαϊκή στρατηγική για τα απορρίμματα  

 Οδικό χάρτη βέλτιστης εκμετάλλευσης πόρων  
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 Η πορεία του προγράμματος μέχρι σήμερα... 
 

 

 Υπογραφή συμβάσεων συνεργασίας με τα ξενοδοχεία 

 Υλοποίηση διαγωνισμού & συμβασιοποίηση της κατασκευής της πιλοτικής 

μονάδας 

 Υλοποίηση διαγωνισμού & συμβασιοποίηση της συλλογής τροφικών 

υπολειμμάτων συνεργαζόμενων ξενοδοχείων & λειτουργίας της πιλοτικής 

μονάδας 

 Aξιολόγηση των συστημάτων διαλογής στην πηγή των ξενοδοχείων με την 

επεξεργασία σχετικών ερωτηματολογίων  

 Πρώτη ανάλυση σύνθεσης και διερεύνηση ποιοτικών χαρακτηριστικών και 

βέλτιστων συνθηκών επεξεργασίας των υπολειμμάτων  
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Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας!!! 

 
https://life-f4f.gr/ 

http://ec.europa.eu/environment/life/ 
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