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Δομή και προσέγγιση του iBO

Agri-Robotics & Artificial Intelligent
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Agro-Informatics

Controlled Bio-production Systems

Environmental Engineering & Sustainability

Bio-production Energy Systems

Ergonomics in Bio-production Systems
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AGRI-TECHNOLOGY SECTOR

BIO-ECONOMY SECTOR

Precision Agriculture

Automations in Agriculture

Farm Management Information Systems

Data in Agriculture

Biomass Supply Chain

Human – Machine Interactions

Agri-logistics

Traceability

New Agri-technologies Assessment

Urban Farming

Animal Welfare

GHG emissions in agricultural production

Occupational Ergonomics in agricultural operations

Waste Management in Bio-production

Climate change mitigation & adaptation

Environmental Impact Assessment in Bio-production

Rural Development

Energy Management in Bio-production

Alternative Energy Sources



Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Μηχανικής και Αειφορίας (iBO/EnvES)
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Το iBO/EnvES αναπτύσσει καινοτόμα ποσοτικοποιημένη γνώση και λύσεις 
σχετιζόμενες με την βιωσιμότητα



Παραγωγή Κατανάλωση Διαχείριση 
Απορριμμάτων

Γραμμική οικονομία
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Κυκλική οικονομία



Κυκλική οικονομία

 Κατάργηση γραμμικού μοντέλου 

 Αποσύνδεση της ανάπτυξης από την κατανάλωση 
πόρων

 Έμφαση: σχεδιασμός διεργασιών + βέλτιστη χρήση 
πόρων

 Καινοτόμος σχεδιασμός προϊόντων
• Σχεδιασμός για επαναχρησιμοποίηση
• Ενίσχυση ανθεκτικότητας μέσω της πολυμορφίας
• Αξιοποίηση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές
• Υιοθέτηση συστημικής προσέγγισης
• Ανάπτυξη κοινών αξιών

 Ευρωπαϊκή πολιτική με στόχο τη βιώσιμη οικονομική 
ανάπτυξη, προς προώθηση της ανταγωνιστικότητας 
και τη δημιουργία θέσεων εργασίας

Οικονομική 
βιωσιμότητα

Κόστος των 
προϊόντων 

Ποιότητα 
προϊόντων

Τεχνικές 
εφαρμογής

Συνεργασία

ΜέθοδοιΕπικοινωνία



Βιο-οικονομία
περιλαμβάνει τομείς της 
οικονομίας που 
χρησιμοποιούν 
ανανεώσιμους 
βιολογικούς πόρους 
από έδαφος και 
θάλασσα για να 
παραχθούν τρόφιμα, 
βιο-υλικά, βιο-ενέργεια 
και βιο-προϊόντα
EU bioeconomy strategy, 2012



Η βιο-οικονομία πυλώνας της Ευρωπαϊκής Οικονομίας

19%
9%

8%

European Commission's Knowledge Centre for Bioeconomy (2018) 
doi:10.2760/157298, JRC112875

2015



Στόχος του έργου CPigFeed

 Η αναγνώριση των πηγών παραπροϊόντων τροφίμων στην περιοχή ενδιαφέροντος και ο
ποιοτικός χαρακτηρισμός τους όσον αφορά την καταλληλότητα ενσωμάτωσης στο σιτηρέσιο
χοίρων

 Η αξιολόγηση της ασφάλειας ενσωμάτωσης παραπροϊόντων τροφίμων στο σιτηρέσιο σε σχέση
με την υγεία και ευζωία των χοίρων

 Η εκτίμηση της επίδρασης ενσωμάτωσης παραπροϊόντων τροφίμων στο σιτηρέσιο όσον αφορά
την απόδοση και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του χοιρινού κρέατος

 Η ανάπτυξη πληροφοριακών εργαλείων για την ιχνηλασιμότητα, την οργάνωση της συλλογής και
τη διαχείριση παραπροϊόντων τροφίμων

 Η πιλοτική επίδειξη λειτουργίας της εφοδιαστικής αλυσίδας παραπροϊόντων τροφίμων και των
σχετικών έξυπνων εφαρμογών σε αντιπροσωπευτικές συνθήκες εκτροφής

 Η συγκέντρωση τεχνικών και οικονομικών δεδομένων, και η αξιολόγηση της ενσωμάτωσης
παρα-προϊόντων τροφίμων στη διατροφή χοίρων σε αντιπροσωπευτικές συνθήκες εκτροφής

 Η αποτίμηση της βιωσιμότητας της συλλογής και ενσωμάτωσης παραπροϊόντων τροφίμων στο
σιτηρέσιο και η ενημέρωση των χοιροτρόφων επί των αποτελεσμάτων του έργου



Περιβαλλοντικοί παράγοντες αλυσίδας παραγωγής χοίρων

τα πλαίσια με ενιαίο περίγραμμα αναπαριστούν τις μεθόδους επεξεργασίας, τα πλαίσια με διακεκομμένα περιγράμματα αφορούν τις εκπομπές



Χαρτογράφηση των πηγών και των ποσοτήτων παραπροϊόντων τροφίμων στην
Περιοχή Ενδιαφέροντος

Μεθοδολογία έρευνας

1. Διαδικτυακή έρευνα και αξιοποίηση των δημοσιευμένων στοιχείων από τοπικά
Εμπορικά και Βιομηχανικά Επιμελητήρια με σκοπό τον προσδιορισμό των
επιχειρήσεων (παραγωγής, μεταποίησης, εμπορίας και παρασκευής τροφίμων), οι
οποίες αποτελέσαν πηγές συλλογής των επιλεγμένων παραπροϊόντων.

2. Βιβλιογραφική έρευνα για τη συλλογή στοιχείων και την αρχική εκτίμηση των
ποσοτήτων και των επιθυμητών ποιοτικών χαρακτηριστικών των επιλεγμένων
παραπροϊόντων.

3. Επικοινωνία με εκπροσώπους των επιχειρήσεων με σκοπό τη διερεύνηση των
διαθέσιμων ποσοτήτων παραπροϊόντων καθώς και τον τρόπο με τον οποίο
αξιοποιούνται ή απορρίπτονται (15 συνεντεύξεις).

4. Δημιουργία ερωτηματολογίου για τη συλλογή σχετικών ποσοτικών στοιχείων και την
εκτίμηση της συνολικής ποσότητας παραπροϊόντων που μπορεί να συλλεχθεί μέσα
στην ορισμένη ΠΕ και να αξιοποιηθεί στο εναλλακτικό σιτηρέσιο των χοίρων (24
πλήρεις απαντήσεις).



Ενδεικτικά αποτελέσματα ερωτηματολογίου

Διαχείριση ανά τομέα δραστηριότητας των επιχειρήσεων Κατανομή των ποσοτήτων παραγόμενων παραπροϊόντων στις κατηγορίες 
δυναμικότητας των επιχειρήσεων για την βιομηχανία μπισκότων



Όρια διαβάθμισης των τεχνικό-οικονομικών και ποιοτικών κριτηρίων 

Κριτήριο Αξιολόγηση Σημείου Παραγωγής Παραπροϊόντων 

Τεχνικό-οικονομικά Υψηλό Μεσαίο Χαμηλό 

Χιλιομετρική απόσταση από 
την χοιροτροφική μονάδα (km) >130 31-130 <30 

Ετήσια ποσότητα 
παραγόμενων παραπροϊόντων 

(tn) 

Μεγάλη 
επιχείρηση 

Μεσαία 
επιχείρηση Μικρή επιχείρηση 

Ποιοτικά  Υψηλό Μεσαίο Χαμηλό 

Ποσοστό υγρασίας 
παραπροϊόντων (%) > 9,81 9,26 ± 0,55 < 8,71 

Ποσοστό ενέργειας 
παραπροϊόντων (kcal/100 g) > 338,2 334 ± 4,2 < 329,8 

Ποσοστό πρωτεϊνών 
παραπροϊοντων (%) > 9,29 8,8 ± 0,49 < 8,31 

Ποσοστό λιπαρών (%) > 4,25 3,77 ± 0,48 < 3,29 

Ποσοστό κορεσμένων λιπαρών 
(%) > 0,64 0,57 ± 0,07 < 0,5 

Ποιοτικά  Υψηλό Μεσαίο Χαμηλό 

Υδατάνθρακες (%) > 66,35 64,77 ± 1,58 < 63,19 

Σάκχαρα (%) > 1,7 1,66 ± 0,04 < 1,62 

Ίνες (%) > 13,17 12,24 ± 0,93 < 11,31 

Αλάτι (%) > 0,75 0,25-0,75 < 0,25 

 

 Μπισκότα Πίτες Σοκολάτα Ζύμες Δημητριακά 

Βιομηχανία 
Αρτοσκευασμάτων       

Βιομηχανία 
Μπισκοτοποιίας      

Βιομηχανία 
αλεύρων/σιτηρών      

Σουπερμάρκετ      

Φούρνοι      

 Αντιστοίχιση των αναμενόμενων παραπροϊόντων από κάθε 
κατηγορία επιχείρησης

Ποιοτικά 
χαρακτηριστικά 

Βιομηχανία  
Αρτοσκ/των 

Βιομηχανία 
Μπισκότων 

Βιομηχανία 
αλεύρων- 
σιτηρών 

Σούπερ 
Μάρκετ 

Φούρνοι 

Υγρασία       

Ενέργεια       

Πρωτεΐνες       

Λιπαρά      

Κ/να Λιπαρά       

Υδατ/ακες      

Σάκχαρα       

Ίνες       

Αλάτι       

 ΥΨΗΛΟΗΛΟ ΜΕΣΑΙΟ ΧΑΜΗΛΟ   

      

 Κατηγοριοποίηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών ανά 
κατηγορία με βάση τα όρια διαβάθμισης και τη σήμανση 
Υψηλό, Μεσαίο και Χαμηλό



Κατηγοριοποίηση ποσοτήτων και ποιοτικών χαρακτηριστικών για ενδεικτικές πηγές 
της Περιοχής Ενδιαφέροντος 1 ( <30 km)

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 1 

Κατηγορία Ποσότητα Υγρασία Ενέργεια Πρωτεΐνες Λιπαρά Κ/να Λιπαρά Υδατ/ακες Σάκχαρα   

TOMH AEBE           

Αφροδίτη           

Σπιτική Πίτα           

Focaccia           

ΠΙΤ.ΠΑ.ΛΕ           

 Roma Pizza AEBE           

Sofi's Cookies            

Κυλινδρόμυλοι 
Χαλκιδικής  

          

ACTION TRADE            

Α.Σ. Χαλκιδικής           

Λεμονής           

Χατζηφωτίου           

Αλβανός Κ.           

Σαλονικιά ΑΕΒΕ           

   Ποσότητα     Ποιότητα     

  ΥΨΗΛΟ ΜΕΣΑΙΟ ΧΑΜΗΛΟ  ΥΨΗΛΟ ΜΕΣΑΙΟ ΧΑΜΗΛΟ   

 



Χαρτογραφική αποτύπωση πιθανών πηγών παραπροϊόντων 

 
Βιομηχανία 
Μπισκοτοποιίας  

Βιομηχανία 
Αρτοσκευασμάτων  

Βιομηχανία 
Αλεύρων  

Σουπερμάρκετ 
 

Φούρνοι 
 

ΧΜΧ 
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Συμπεράσματα

Ποσότητες παραπροϊόντων
• Οι εκτιμώμενες ποσότητες παραπροϊόντων που διατίθενται στην Περιοχή 

Ενδιαφέροντος 1 κρίνονται χαμηλές
• Η Περιοχή Ενδιαφέροντος 2 δύναται να παρέχει μεγαλύτερες ποσότητες.
• Στην Περιοχή Ενδιαφέροντος 3 περιέχονται κυρίως πολύ μεγάλες επιχειρήσεις.

Ανταγωνιστικές χρήσεις
Για το σύνολο των μεγάλων επιχειρήσεων μέρος των παραπροϊόντων διατίθεται για: 
• παραγωγή βιοαερίου, 
• πώληση σε τρίτους,
• διάθεση για παραγωγή ζωοτροφών.

Με τη χρήση παραπροϊόντων τροφίμων ως ζωοτροφή, επιτυγχάνεται μικρότερη 
εφοδιαστική αλυσίδα της ζωοτροφής.



Τα αποτελέσματα που παρουσιάστηκαν ερευνήθηκαν στο πλαίσιο του 
έργου ΕΔΚ  CPigFeed:

‘‘Ανάπτυξη έξυπνων εφαρμογών ιχνηλασιμότητας, αποκεντρωμένων 
δικτύων εφοδιαστικής αλυσίδας, και βιώσιμων τεχνολογιών για την 
υγειονομικά ασφαλή και αειφορική ενσωμάτωση παραπροϊόντων 

τροφίμων στη διατροφή χοίρων’’.
https://www.cpigfeed.eu/

https://www.cpigfeed.eu/


Ευχαριστώ πολύ για 
την προσοχή σας.
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