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Disclaimer 
 

Limitations of liability 
• The Report does not constitute an audit or review in accordance with the IFRS and, as a result, there is no expression of any opinion 

on them. The scope of our work is limited to the operating areas reviewed. There may be issues other than those listed in this that a 
more detailed overview can reveal 

• The financial and operating information contained in this Report has been provided by the Management of the Group. The Group 
Management accepts responsibility for the contents of provided information in this Report 

• In addition, FCNC accepts no responsibility or liability if any information or fact presented herein will prove to be inaccurate or 
incorrect or misleading or unacceptable. Assumes no responsibility or liability even if it has been proven that the Management has 
withheld important documents and events 

• Neither FCNC nor any partner, employee or agent of FCNC has any authority to make or give any representation or warranty 
whatsoever, and no responsibility or liability is accepted by any of them, in relation to the shares, business or prospects of the 
Group, or with respect to the adequacy, accuracy, completeness or reasonableness of the facts, opinions, estimates, forecasts, 
projections or other information set out in this Report or any further information, written or oral or other, supplied in connection 
with it 

• Nothing contained within this Report is or should be relied upon as a promise or representation as to the future. Data contained 
herein was prepared expressly for use herein and is based on certain assumptions and the Consultant's analyses of information 
available at the time this Report was prepared 

 
 

General 
• The Report is issued on the understanding that the Management of the Group has drawn our attention to all matters, financial or 

otherwise, of which they are aware which may have an impact on our Report up to the date of signature of this Report. Events and 
circumstances occurring after the date of our Report will, in due course, render our Report out of date and, accordingly, we will not 
accept a duty of care nor assume a responsibility for decisions and actions which are based upon such an out-of-date report 

• This Report is confidential and has been prepared exclusively for Voiceweb SA. FCNC does not accept any responsibility for any loss 
or damage arising out of the use of this Report by the addressed parties for any purpose other than in connection with the Report 

• Regarding the future estimates, it is noted that these concern future events and are based on assumptions that may not be in force 
throughout the whole period being considered. As a result, these estimates are not justified in the same way as the actual 
information derived from the audited financial statements that account for completed accounting periods 
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Εισαγωγή – Μεθοδολογία Εκπόνησης Β’ Φάσης 
Η Β’ Φάση της Υπηρεσίας «Σύμβουλος Υποστήριξης της Περιφέρειας Κρήτης για το σχεδιασμό δράσεων 

επιχειρηματικότητας στον τομέα της κυκλικής οικονομίας, στο πλαίσιο της Π.Π. 2021-2027», αποσκοπεί στην 

περαιτέρω τεκμηρίωση και εν τέλει, στην οριστικοποίηση των αξόνων προώθησης δράσεων κυκλικής 

οικονομίας με δικαιούχους επιχειρήσεις των κλάδων αγροδιατροφής και τουρισμού – εστίασης. Οι άξονες 

αυτοί θα αποτελέσουν τον πυρήνα για τη διαμόρφωση προσκλήσεων από την Περιφέρεια Κρήτης προς τις 

επιχειρήσεις με στόχο την υποβολή αιτήσεων συν-χρηματοδότησης δράσεων κυκλικής οικονομίας. 

Σημειώνεται ότι, κατά την ολοκλήρωση της Α’ Φάσης της ως άνω Υπηρεσίας και για κάθε κλάδο 

ενδιαφέροντος, διαμορφώθηκαν τέσσερις (4) άξονες προώθησης κυκλικής οικονομίας, οι οποίοι 

πλαισιώθηκαν από ενδεικτικές – αντιπροσωπευτικές δράσεις (βλ. Παραδοτέο: Π.1 Άξονες Προώθησης της 

Κυκλικής Οικονομίας στην Περιφέρεια Κρήτης). Τόσο οι άξονες αυτοί, όσο και οι σχετικές δράσεις ανά άξονα, 

διαμορφώθηκαν επί τη βάσει, αφενός των απαντήσεων εκπροσώπων επιχειρήσεων σε σχετικά 

ερωτηματολόγια έρευνας (βλ. Παραδοτέο: Π.3 Χαρτογράφηση Υφισταμένων Δράσεων ΚΟ στην Περιφέρεια 

Κρήτης) και αφετέρου, σε συμφωνία με τις υφιστάμενες και πλέον πρόσφατες κατευθύνσεις στρατηγικού 

χαρακτήρα που έχουν τεθεί σε Ευρωπαϊκό, Εθνικό και Περιφερειακό επίπεδο (βλ. Παραδοτέο: Π.2 

Διασύνδεση Αξόνων Προώθησης Δράσεων ΚΟ με Στρατηγικές στην Περιφέρεια Κρήτης).  

Αναλυτικότερα, προκειμένου για τις επιχειρήσεις του κλάδου αγροδιατροφής, οι προκαταρκτικοί άξονες 

προώθησης δράσεων κυκλικής οικονομίας, καθώς επίσης και ορισμένες αντιπροσωπευτικές δράσεις ανά 

άξονα περιελάμβαναν: 

− Άξονας 1: Συμβιωτικά Δίκτυα Πρωτογενούς & Δευτερογενούς Παραγωγής Προϊόντων Αγροδιατροφής 

ή/και Άλλων Προϊόντων, με ενδεικτικές δράσεις: 

o Αξιοποίηση υπολειμμάτων παραγωγικής διαδικασίας βιομηχανιών μεταποίησης προϊόντων φυτικής 

προέλευσης για την παραγωγή ζωοτροφών ή/και compost με αποδέκτες κτηνοτρόφους. 

o Αξιοποίηση υπολειμμάτων παραγωγικής διαδικασίας βιομηχανιών μεταποίησης προϊόντων ζωικής 

προέλευσης για την παραγωγή ζωοτροφών για κατοικίδια ζώα. 

o Αξιοποίηση υπολειμμάτων παραγωγικής διαδικασίας βιομηχανιών μεταποίησης προϊόντων φυτικής 

ή ζωικής προέλευσης για την παραγωγή βιολογικών λιπασμάτων.  

o Αξιοποίηση υπολειμμάτων δενδρωδών καλλιεργειών για την παραγωγή πρώτων υλών κατασκευής 

επίπλων και τοιχοπετασμάτων.  

o Εφαρμογές βιοενέργειας με ενεργειακή αξιοποίηση ξηρής βιομάζας (υπολείμματα καλλιεργειών) 

προς κάλυψη ενεργειακών καταναλώσεων βιομηχανιών μεταποίησης τροφίμων και ποτών ή/και 

ενεργοβόρων βιομηχανιών (π.χ. βιομηχανίες παραγωγή τσιμέντου, ασβέστη κ.λπ.). 

− Άξονας 2: Οικονομία Τεχνολογικού Διαμοιρασμού, με ενδεικτικές δράσεις: 

o Αξιοποίηση ζωικών λυμάτων ενσταβλισμένων εκμεταλλεύσεων ζωικού κεφαλαίου για την 

παραγωγή βιοαερίου όπου, τα έσοδα από την παραγώμενη (ηλεκτρική ή θερμική) ενέργεια θα 

κατανέμονται αναλογικά στους χρήστες της εγκατάστασης.  

o Ενεργειακή αξιοποίηση ξηρής βιομάζας (υπολείμματα καλλιεργειών) για παραγωγή θερμικής 

ενέργειας προς κάλυψη ενεργειακών καταναλώσεων καλλιεργειών θερμοκηπίου μέσω δικτύων 

τηλεθέρμανσης. 

o Αξιοποίηση υγρών αποβλήτων ελαιουργείων σε εγκατάσταση επεξεργασίας με σκοπό την 

επαναχρησιμοποίηση νερού προς αναλογική αξιοποίηση από τις παραγωγικές μονάδες 

(ελαιουργεία). 

− Άξονας 3: Τεχνολογίες ‘Αιχμής’ Παραγωγής Πρώτων Υλών Υψηλής Προστιθέμενης Αξίας, με ενδεικτικές 

δράσεις: 

o Αξιοποίηση κατσίγαρου και οινολάσπης για την ανάκτηση αντιοξειδωτικών ουσιών (π.χ. 

πολυφαινόλες) με σκοπό τη χρήση τους ως πρώτη ύλη για την παραγωγή καλλυντικών, 

φαρμακευτικών προϊόντων (π.χ. συμπληρώματα διατροφής) ή/και την αναβάθμιση του θρεπτικού 

περιεχομένου ειδών αρτοποιίας.  

o Αξιοποίηση πυρηνελαίου για την παραγωγή σαπουνιών. 

o Αξιοποίηση υπο-προϊόντων τυροκομείων για ανάκτηση πρωτεϊνών με σκοπό τη χρήση τους ως 

πρώτη ύλη για αναβάθμιση του θρεπτικού περιεχομένου γαλακτοκομικών προϊόντων. 
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o Αξιοποίηση υπολειμμάτων παραγωγικής διαδικασίας βιομηχανιών μεταποίησης τροφίμων και ποτών 

για την παραγωγή βιοκαυσίμων με χρήση τεχνολογιών ‘αιχμής’ (π.χ. υδροθερμική υγροποίηση, 

τεχνολογίες υδρογόνου κ.λπ.).   

− Άξονας 4: Βιομηχανική Συμβίωση, με ενδεικτικές δράσεις: 

o Αξιοποίηση υπολειμμάτων παραγωγικής διαδικασίας βιομηχανιών μεταποίησης προϊόντων ζωικής 

προέλευσης για την παραγωγή βιοαερίου. 

o Αξιοποίηση υπολειμμάτων παραγωγικής διαδικασίας βιομηχανιών μεταποίησης τροφίμων και ποτών 

για την παραγωγή θερμικής ενέργειας ή/και βιομηχανικού νερού χρήσης. 

o Χημική ανακύκλωση πλαστικών για την παραγωγή υλικών συσκευασίας από δευτερογενείς πρώτες 

ύλες. 

o Εφαρμογές ΑΠΕ και ΤΠΕ για εξοικονόμηση ενέργειας, στο πλαίσιο βιομηχανιών συμβιωτικών 

δικτύων. 

Παράλληλα, , προκειμένου για τις επιχειρήσεις των κλάδων τουρισμού – εστίασης, οι προκαταρκτικοί άξονες 

προώθησης δράσεων κυκλικής οικονομίας περιελάμβαναν: 

− Πράσινα & Κυκλικά Συστήματα Παθητικής Εξοικονόμησης Ενέργειας, δηλαδή, κατηγορίες δομικών ή/και 

μονωτικών υλικών που μπορούν να εφαρμοστούν είτε σε νέα, είτε σε υφιστάμενα κτίρια ως παθητικά 

συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας υπό την προϋπόθεση ότι, τα εν λόγω υλικά – εκτός από ενεργειακά 

αποδοτικά – θα παράγονται σύμφωνα με τις βασικές αρχές της κυκλικής οικονομίας 

συμπεριλαμβανομένου του οικολογικού σχεδιασμού. 

− Εξοπλισμός από Δευτερογενείς Πρώτες Ύλες, δηλαδή, διαμόρφωση νέων αξιακών αλυσίδων για 

εξοπλισμό που θα συνδέεται με τον τουριστικό κλάδο και θα περιλαμβάνει ηλεκτρικές συσκευές, 

προϊόντα κλωστοϋφαντουργίας και έπιπλα τα οποία – κατ’ αναλογία με τα δομικά υλικά – θα παράγονται 

σύμφωνα με τις βασικές αρχές της κυκλικής οικονομίας συμπεριλαμβανομένου του οικολογικού 

σχεδιασμού. 

− Κυκλικός Τουρισμός, δηλαδή, ολιστικό πλαίσιο δράσεων για τη μείωση του λειτουργικού κόστους των 

τουριστικών επιχειρήσεων με εφαρμογή τεχνολογικών ή/και ψηφιακών λύσεων μέσω των οποίων θα 

επιτυγχάνονται ταυτόχρονα: 

o Εξοικονόμηση ενέργειας, 

o Επαναχρησιμοποίηση νερού, 

o Μείωση – ελαχιστοποίηση παραγόμενων αποβλήτων, 

o Μείωση κόστους εφοδιαστικής αλυσίδας (ανάδειξη της διάστασης της τοπικής ανάπτυξης), 

o Χρήση κυκλικών αναλώσιμων προϊόντων (τρόφιμα, χαρτί, συσκευασίες και λοιπά είδη μιας χρήσης).  

− Δικτύωση Δράσεων Πρόληψης, δηλαδή, προώθηση της διαμόρφωσης δικτύων εμπλεκομένων στις 

αξιακές αλυσίδες τουρισμού και αγροδιατροφής, μέσω των οποίων θα οργανώνεται η εφαρμογή 

δράσεων πρόληψης με κύριο αντικείμενο: 

o Την αξιοποίηση της περίσσειας τροφίμων από επιχειρήσεις εστίασης προς επίτευξη σκοπών σίτισης 

οικονομικά ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων (άστεγοι, πρόσφυγες κ.λπ.), 

o Την αξιοποίηση αποσυρόμενου λειτουργικού εξοπλισμού, με σκοπό είτε τη δωρεά, είτε τη διάθεση 

έναντι συμβολικού αντιτίμου προς επίτευξη σκοπών κοινωνικής αλληλεγγύης. 

Στο πλαίσιο των ανωτέρω, η Β’ Φάση της Υπηρεσίας «Σύμβουλος Υποστήριξης της Περιφέρειας Κρήτης για 

το σχεδιασμό δράσεων επιχειρηματικότητας στον τομέα της κυκλικής οικονομίας, στο πλαίσιο της Π.Π. 2021-

2027», θα υλοποιηθεί μέσω των ακόλουθων δράσεων: 

− Διαβούλευση με θεσμικούς φορείς εκπροσώπησης των επιχειρήσεων μέσω τηλεδιασκέψεων ή workshops 

(δια ζώσης). Η διαβούλευση θα γίνει στη βάση εισήγησης η οποία θα διαμορφωθεί από τον Σύμβουλο σε 

διαβούλευση με την ομάδα εργασίας της Περιφέρειας Κρήτης με στόχο τη συλλογή στοιχείων 

εμπλουτισμού των αποτελεσμάτων καταγραφής των ανωτέρω ερωτηματολογίων. 

− Καταγραφή θεσμικών και επιχειρησιακών κενών για την «κυκλική» μετάβαση όπου, τα αποτελέσματα 

της φάσης διαβούλευσης θα συσχετιστούν με τα αποτελέσματα της ανάλυσης SWOT που εκπονήθηκε στο 

πλαίσιο της Α’ Φάσης (βλ. Παραδοτέο: Π.4 Ανάλυση S.W.O.T) προκειμένου να γίνει μια λεπτομερέστερη 

αποτύπωση καθετοποιημένων αναγκών από τις επιχειρήσεις των κλάδων ενδιαφέροντος.  
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− Προσδιορισμός των βασικών λειτουργιών των κλάδων αγροδιατροφής και τουρισμού - εστίασης, που 

μπορούν να υποστηρίξουν δράσεις κυκλικής οικονομίας, όπου θα γίνει περιγραφή καθετοποιημένων 

παραγωγικών διαδικασιών των επιχειρήσεων κάθε κλάδου ενδιαφέροντος όπου, σε συνδυασμό με τα 

αποτελέσματα της φάσης διαβούλευσης, θα προσδιοριστούν αναδυόμενες αλυσίδες αξίας για νέες 

διεργασίες, προϊόντα ή/και εξοπλισμό.  

− Πρόταση για Πιλοτική Δράση Κυκλικής Οικονομίας στους Κλάδους Αγροδιατροφής και Τουρισμού – 

Εστίασης, όπου θα περιλαμβάνονται αναφορές για επιλέξιμες δαπάνες, κόστος και κίνητρα υλοποίησης, 

οι οποίες και θα πλαισιώσουν μελλοντικές προσκλήσεις αιτήσεων συν-χρηματοδότησης από την 

Περιφέρεια Κρήτης με δικαιούχους επιχειρήσεις των κλάδων ενδιαφέροντος. 

Ως εκ τούτου, η παρούσα έκθεση έχει το χαρακτήρα εισήγησης προς την Ομάδα Εργασίας της Περιφέρειας 

Κρήτης υπό την έννοια πρότασης σχεδιασμού της φάσης διαβούλευσης, που αποτελεί και την πρώτη δράση 

της Β’ Φάσης της Υπηρεσίας «Σύμβουλος Υποστήριξης της Περιφέρειας Κρήτης για το σχεδιασμό δράσεων 

επιχειρηματικότητας στον τομέα της κυκλικής οικονομίας, στο πλαίσιο της Π.Π. 2021-2027». Η σχετική 

εισήγηση αναφέρεται χωριστά για κάθε κλάδο ενδιαφέροντος. 

 

1. Διαβούλευση με Εκπροσώπους Επιχειρήσεων Κλάδου Αγροδιατροφής 

Στο πλαίσιο της Β’ Φάσης της Υπηρεσίας «Σύμβουλος Υποστήριξης της Περιφέρειας Κρήτης για το σχεδιασμό 

δράσεων επιχειρηματικότητας στον τομέα της κυκλικής οικονομίας, στο πλαίσιο της Π.Π. 2021-2027» και 

σύμφωνα με τα όσα σχετικά αποφασίστηκαν στην από 14/07/2022 συνάντηση εργασίας όπου και έγινε η 

παρουσίαση των αποτελεσμάτων ολοκλήρωσης της Α’ Φάσης, προτείνεται η διενέργεια δια ζώσης 

συναντήσεων εργασίας με τους φορείς εκπροσώπησης των επιχειρήσεων του κλάδου αγροδιατροφής, 

προκειμένου να υπάρξει λεπτομερέστερη καταγραφή των πραγματικών αναγκών κυκλικής μετάβασης των 

επιχειρήσεων αυτών αλλά και πιθανός εμπλουτισμός των αναγκών που καταγράφηκαν στη διάρκεια 

υλοποίησης της Α’ Φάσης της ως άνω Υπηρεσίας. 

 

1.1 Κοινό – Στόχος 

Η σχετική εισήγηση για τη φάση διαβούλευσης αφορά σε πρόσκληση συμμετοχής ενός προ-επιλεγμένου 

κύκλου επιχειρήσεων του κλάδου αγροδιατροφής, επί τη βάσει των ακόλουθων κριτηρίων: 

− Οι εν λόγω επιχειρήσεις συμμετείχαν στη σχετική έρευνα μέσω συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου 

«Χαρτογράφηση Δράσεων Κυκλικής Οικονομίας Κλάδου Αγροδιατροφής», υποστηρίζοντας το έργο του 

Συμβούλου κατά την Α’ Φάση και ειδικότερα, ως προς τη διαμόρφωση των αξόνων προώθησης δράσεων 

κυκλικής οικονομίας. 

− Οι επιχειρήσεις αυτές, βάσει των απαντήσεων που δόθηκαν, εφαρμόζουν – έστω και τμηματικά – δράσεις 

κυκλικής οικονομίας. 

Αναλυτικότερα, η σχετική πρόταση αφορά σε διενέργεια δύο (2) συναντήσεων εργασίας (workshops 

διαβούλευσης) με κριτήριο την εντοπιότητα των επιχειρήσεων ως ακολούθως: 

− Ένα (1) workshop που θα διεξαχθεί στα Χανιά και θα αφορά στις επιχειρήσεις του κλάδου αγροδιατροφής 

που εδρεύουν στις Περιφερειακές Ενότητες Χανίων και Ρεθύμνου. 

− Ένα (1) workshop που θα διεξαχθεί στο Ηράκλειο και θα αφορά στις επιχειρήσεις του κλάδου 

αγροδιατροφής που εδρεύουν στις Περιφερειακές Ενότητες Ηρακλείου και Λασιθίου. 

Η διενέργεια των ως άνω δύο συναντήσεων εργασίας κρίνεται αναγκαία προκειμένου να υποστηριχθεί 

περαιτέρω η καταγραφή θεσμικών και επιχειρησιακών κενών για τη μετάβαση σε «κυκλικά» μοντέλα 

επιχειρηματικότητας, αλλά και να εμπλουτιστούν οι σχετικές ενδεικτικές δράσεις των τεσσάρων αξόνων 

προώθησης δράσεων κυκλικής οικονομίας που διαμορφώθηκαν, στο πλαίσιο σύνταξης κατευθύνσεων για 

πρόσκληση συν-χρηματοδότησης σχετικών δράσεων.  

Η επιλογή των επιχειρήσεων που προτείνεται να προσκληθούν στα workshops, πλέον των ανωτέρω 

κριτηρίων, έλαβε υπόψη και τα ακόλουθα στοιχεία που αποτέλεσαν ευρήματα της έρευνας μέσω 

ερωτηματολογίων, αλλά και διαδικτυακής έρευνας μέσω των σχετικών ιστοσελίδων κάθε επιχείρησης: 

− Ορισμένες εξ αυτών διασυνδέονται και με τον πρωτογενή τομέα αγροδιατροφής (με καλλιεργητές – 

παραγωγούς) είτε με τη μορφή συνεταιρισμών, είτε ως ιδιοκτήτες εκτάσεων γεωργικής εκμετάλλευσης. 
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− Οι επιχειρήσεις αυτές, στο σύνολό τους, διαθέτουν εγκαταστάσεις μεταποίησης τροφίμων και ποτών, 

δηλαδή, δραστηριοποιούνται κατά βάση στον κλάδο μεταποίησης. 

− Η πλειονότητα των επιχειρήσεων τυποποιεί, συσκευάζει και εμπορεύεται τα παραγόμενα προϊόντα, ως 

εκ τούτου, διασυνδέεται άμεσα και με τους τελικούς αποδέκτες – καταναλωτές. 

Ακολουθούν οι σχετικοί Πίνακες με τα στοιχεία των επιχειρήσεων του κλάδου αγροδιατροφής που 

προτείνεται να αποτελέσουν τον κύκλο προσκεκλημένων επιχειρήσεων στα σχετικά workshop. Στους εν λόγω 

Πίνακες, για κάθε επιχείρηση παρατίθενται τα ακόλουθα: 

− Επωνυμία επιχείρησης, ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

υπευθύνου (στοιχεία απόκρισης ερωτηματολογίου), 

− Έδρα επιχείρησης (Περιφερειακή Ενότητα και Δήμος), 

− Ιστοσελίδα επιχείρησης, από όπου και αντλήθηκαν περαιτέρω στοιχεία σχετικά με την επιλογή της 

επιχείρησης να συμμετάσχει στη διαβούλευση, 

− Αιτιολογία πρόσκλησης και ειδικές παρατηρήσεις που συνάδουν με το χαρακτήρα της επιχείρησης ως 

προς το δυναμικό μελλοντικής εφαρμογής δράσεων κυκλικής οικονομίας.  
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Πίνακας 1: Στοιχεία Προτεινόμενων Επιχειρήσεων Κλάδου Αγροδιατροφής για Συμμετοχή στο Workshop – Διαβούλευση στο Ηράκλειο 

A/A 
Κλάδος Κύριας 

Δραστηριότητας 

Επωνυμία 

Επιχείρησης 

Ονοματεπώνυμο 

Υπευθύνου 
Νομός Δήμος Τηλέφωνο Διεύθυνση Ηλ. Ταχ. Ιστοσελίδα Αιτιολογία Παρατηρήσεις 

1 

Ελαιουργεία 

ΖΩΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
Ζωράκης 

Νικόλαος 
Ηρακλείου 

Μίνωα 

Πεδιάδας 
6974057757 

nikoszorakis6@yahoo.

gr 
  

Συνεργάζεται με 

τοπικούς 

παραγωγούς - 

καλλιεργητές 

Διαθέτει ιδιόκτητο 

ελαιουργείο. 

2 ΜΠΟΤΖΑΚΗΣ ΑΕ Μποτζάκη Μαρία Ηρακλείου 
Αρχανών 

Αστερουσίων 
2810743900 info@creta-oil.gr  

https://creta-

oil.gr/  

Διαθέτει Τμήμα Ε&Α 

Διαθέτει δύο 

ιδιόκτητα 

ελαιουργεία και 

συσκευαστήριο. 

Παράγει πυρηνέλαιο. 

3 ΑΦΟΙ ΚΥΔΩΝΑΚΗ ΟΕ 
Κυδωνάκης 

Κωνσταντίνος 
Ηρακλείου Φαιστου 2892051615 info@oilcrete.com 

www.oilcrete.c

om  

https://www.oilcret

e.com/el/oikologiko

-profil  

Διαθέτει ιδιόκτητο 

ελαιουργείο. 

4 

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ 

ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΟΣ - 

ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΣ 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ 

ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ  

Μπερκάκης 

Μανόλης 
Ηρακλείου Φαιστού 2892051254 info@opast.gr www.opast.gr  

Εκπροσωπεί 134 

παραγωγούς - 

καλλιεργητές 

Εκτός από 

συνεταιριστικό 

ελαιουργείο, διαθέτει 

συσκευαστήριο για 

τομάτες, αγγούρια, 

πιπεριές, μελιτζάνες 

και πεπόνια. 

Λειτουργεί και ως 

πρακτορείο παροχής 

γεωργικών εφοδίων 

προς τους 

καλλιεργητές 

5 

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ 

ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ 

ΘΡΑΨΑΝΟΥ 

Λυπαράκης 

Εμμανουήλ 
Ηρακλείου 

Μίνωα 

Πεδιάδας 

2891041862 

/ 

6977007680 

agrotikossineterismos

@hotmail.com 

https://cretan-

olive-oil.gr/el/  

Εκπροσωπεί 

παραγωγούς - 

καλλιεργητές 

ελαιόδεντρων του 

Οικισμού Θράψανο  

Εκτός από 

συνεταιριστικό 

ελαιουργείο, 

λειτουργεί και ως 

πρακτορείο παροχής 

γεωργικών εφοδίων 

προς τους 

καλλιεργητές. 

6 

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ 

ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΟΣ 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ 

ΖΑΚΡΟΥ 

Ζουριδάκης 

Βαγγέλης 
Λασιθίου Σητείας 2843093257 

info@zakrospoliteia.g

r  

www.zakrospoli

teia.gr  

Εκπροσωπεί 500 

παραγωγούς - 

καλλιεργητές 

Διαθέτει τουλάχιστον 

δύο συνεταιριστικά 

ελαιουργεία. Οι 

παραγωγοί 

εκπαιδεύονται 

διαρκώς σε θέματα 

όπως προσδιορισμό 

ανθρακικού 

αποτυπώματος, 

ορθές πρακτικές 

https://creta-oil.gr/
https://creta-oil.gr/
http://www.oilcrete.com/
http://www.oilcrete.com/
https://www.oilcrete.com/el/oikologiko-profil
https://www.oilcrete.com/el/oikologiko-profil
https://www.oilcrete.com/el/oikologiko-profil
http://www.opast.gr/
https://cretan-olive-oil.gr/el/
https://cretan-olive-oil.gr/el/
mailto:info@zakrospoliteia.gr
mailto:info@zakrospoliteia.gr
http://www.zakrospoliteia.gr/
http://www.zakrospoliteia.gr/
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A/A 
Κλάδος Κύριας 

Δραστηριότητας 

Επωνυμία 

Επιχείρησης 

Ονοματεπώνυμο 

Υπευθύνου 
Νομός Δήμος Τηλέφωνο Διεύθυνση Ηλ. Ταχ. Ιστοσελίδα Αιτιολογία Παρατηρήσεις 

λίπανσης, πρόληψη 

δημιουργίας 

αποβλήτων, 

επεξεργασία και 

αξιοποίηση 

υπολειμμάτων 

κλαδέματος, 

δημιουργία κομποστ, 

δειγματοληψία 

εδάφους. 

7 OLIVARTIA ΕΠΕ 
Ανωγειανάκη 

Μαρία 
Ηρακλείου Φαιστού 2818108000 

info@xilouris-

oliveoil.com  

www.olivartia.g

r  

  
Διαθέτει ιδιόκτητο 

ελαιουργείο. 

8 
ΥΙΟΙ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

ΠΡΩΤΟΓΕΡΑΚΗ ΟΕ 

Πρωτογεράκης 

Ευάγγελος 
Ηρακλείου Φαιστού 2842091078 

info@oliveoil-

kreta.com 

www.oliveoil-

kreta.com 

Αξιοποίηση  του 

εκχυλισμένου  

ελαιοπυρήνα ως 

στερεό βιοκαύσιμο 

με τη μέθοδο της 

ξήρανσης. 

Βιολογικό compost 

το οποίο 

χρησιμοποιείται στη 

συνέχεια στους 

ελαιώνες μας  ως 

βελτιωτικό 

εδάφους. 

Τα φύλλα ελιάς που 

απομένουν μετά τον 

τρύγο του καρπού   

χρησιμοποιούνται 

σαν πολύτιμη τροφή 

για ζώα 

Διαθέτει ιδιόκτητο 

ελαιουργείο. 

9 Οινοποιεία 

ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ 

ΠΕΖΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 

Μπέρκης 

Εμμανουήλ 
Ηρακλείου 

Αρχανών 

Αστερουσίων 
2810741945 

marketing@pezaunio

n.gr  

pezaunion.gr  

Εκπροσωπεί 3.000 

παραγωγούς - 

καλλιεργητές 

Εκτός από οινοποιείο, 

διαθέτει και 

συνεταιριστικό 

ελαιουργείο. 

mailto:info@xilouris-oliveoil.com
mailto:info@xilouris-oliveoil.com
http://www.olivartia.gr/
http://www.olivartia.gr/
mailto:info@oliveoil-kreta.com
mailto:info@oliveoil-kreta.com
mailto:marketing@pezaunion.gr
mailto:marketing@pezaunion.gr
http://pezaunion.gr/
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A/A 
Κλάδος Κύριας 

Δραστηριότητας 

Επωνυμία 

Επιχείρησης 

Ονοματεπώνυμο 

Υπευθύνου 
Νομός Δήμος Τηλέφωνο Διεύθυνση Ηλ. Ταχ. Ιστοσελίδα Αιτιολογία Παρατηρήσεις 

10 

ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

ΑΛΑΓΝΙΟΥ ΑΕ 

Λυραράκης 

Βαρθολομαίος 
Ηρακλείου Ηρακλείου 2810284614 bart@lyrarakis.com 

www.lyrarakis.

com  

Εφαρμόζονται αρχές 

κυκλικής οικονομίας 

για τα απόβλητα της 

παραγωγικής 

διαδικασίας. 

Συνεργάζεται με 

τοπικούς 

παραγωγούς - 

καλλιεργητές. 

Παραγωγή compost 

από στέμφυλλα και 

μέλος του ΣΕΔ ΕΕΑΑ 

ΑΕ 

(https://www.lyrar

akis.com/file_mana

ger_files/sustainabil

ity_GR.pdf) 

Εκτός από οινοποιείο 

διαθέτει και 

αποστακτήριο. 

11 
THALASSINOS 

MICROWINERY 

Ισίδωρος 

Θαλασσινός  
Ηρακλείου Ηρακλείου 6948801235 

info@thalassinoswine

ry.gr  

https://www.fo

odbevg.com/GR

/Heraklion/394

154077461423/

Thalassinos-

Microwinery 

Εφαρμόζονται αρχές 

κυκλικής οικονομίας 

για τα απόβλητα της 

παραγωγικής 

διαδικασίας. 

Διαθέτει ιδιόκτητο 

οινοποιείο. 

12 
ΑΦΟΙ ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗ 

ΟΕ 

Διαμαντάκης 

Ζαχαρίας 
Ηρακλείου Ηρακλείου 6949198350 

zd@diamantakiswines

.gr 

www.diamanta

kiswines.gr 

Εφαρμόζονται αρχές 

κυκλικής οικονομίας 

για τα απόβλητα της 

παραγωγικής 

διαδικασίας. 

Διαθέτει ιδιόκτητους 

αμπελώνες και 

οινοποιείο. 

13 

Επεξεργασία 

Φρούτων & 

Λαχανικών 

ASKOFRUIT Νίκη Κανδυλάκη Ηρακλείου Φαιστου 2892091515 info@askofruit.gr 
www.askofruit.

gr  

Εφαρμόζονται αρχές 

κυκλικής οικονομίας 

για τα απόβλητα της 

παραγωγικής 

διαδικασίας. 

Καλλιέργεια, 

παραγωγή και 

μεταποίηση 

βιολογικών 

προϊόντων ροδιού 

(χυμοί, μαρμελάδες, 

σιρόπια και λικέρ) 

14 ΦΘΕΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Φθενάκης Μιχαήλ Λασιθίου 
Αγίου 

Νικολάου 

2841034160 

/ 

6974663598 

lachanokosmos@hot

mail.com  

    

Βιοτεχνία 

επεξεργασίας και 

τυποποίησης 

τροφίμων φρέσκων 

λαχανικών και νωπής 

πατάτας 

15 
Επεξεργασία 

Προϊόντων 
ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ ΚΑΣΣΑΚΗ 

Μανόλης 

Κασσάκης 
Ηρακλείου 

Μίνωα 

Πεδιάδας 
2810381342 info@kassaki.gr  

https://kassaki.

gr/  

  
Βιοτεχνία 

επεξεργασίας και 

http://www.lyrarakis.com/
http://www.lyrarakis.com/
https://www.foodbevg.com/GR/Heraklion/394154077461423/Thalassinos-Microwinery
https://www.foodbevg.com/GR/Heraklion/394154077461423/Thalassinos-Microwinery
https://www.foodbevg.com/GR/Heraklion/394154077461423/Thalassinos-Microwinery
https://www.foodbevg.com/GR/Heraklion/394154077461423/Thalassinos-Microwinery
https://www.foodbevg.com/GR/Heraklion/394154077461423/Thalassinos-Microwinery
https://www.foodbevg.com/GR/Heraklion/394154077461423/Thalassinos-Microwinery
http://www.diamantakiswines.gr/
http://www.diamantakiswines.gr/
http://www.askofruit.gr/
http://www.askofruit.gr/
mailto:lachanokosmos@hotmail.com
mailto:lachanokosmos@hotmail.com
mailto:info@kassaki.gr
https://kassaki.gr/
https://kassaki.gr/
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A/A 
Κλάδος Κύριας 

Δραστηριότητας 

Επωνυμία 

Επιχείρησης 

Ονοματεπώνυμο 

Υπευθύνου 
Νομός Δήμος Τηλέφωνο Διεύθυνση Ηλ. Ταχ. Ιστοσελίδα Αιτιολογία Παρατηρήσεις 

Κρέατος & 

Αλιευμάτων 

τυποποίησης 

αλλαντικών 

16 
Γαλακτοκομεία - 

Τυροκομεία 
ΑΦΟΙ ΖΕΡΒΟΥ ΟΕ Ζερβός Γιώργος Ηρακλείου Ηρακλείου 6942815196 info@galeni.gr  

https://galeni.

gr/  

Καινοτόμο προϊόν 

(γαλένι) που αφορά 

σε κρεμώδες 

κρητικό τυρί. 

Διαθέτουν ιδιόκτητες 

εγκαταστάσεις 

17 

Ζυθοποιεία & 

Συναφή 

ΒΟΤΟΜΟΣ ΑΕ 
Παπαδημητράκης 

Χριστόφορος 
Ηρακλείου Φαιστου 2810316825 info@votomos.gr  

www.zaroswate

r.gr 

  

Παραγωγή και 

εμφυάλωση 

μεταλλικού και 

ανθρακούχου νερού 

18 

ΚΡΗΤΙΚΕΣ 

ΖΥΘΟΠΟΙΙΕΣ - 

ΖΗΔΙΑΝΑΚΗΣ ΑΕ 

Ζηδιανάκης 

Κωνσταντίνος 
Ηρακλείου Χερσονήσου  2810781712 info@candiabeer.gr      

Διαθέτουν ιδιόκτητες 

εγκαταστάσεις 

19 
Αρτοποιεία & 

Συναφή 
FRESH SNACK 

Ξυδάκης 

Εμμανουήλ 
Ηρακλείου Ηρακλείου 2810 542457  

fresh_snack@yahoo.g

r  

freshsnack.gr  

Για το φωτισμό, τον 

εξαερισμό και τον 

κλιματισμό του 

κτιρίου έγινε χρήση 

ηλιακής ενέργειας. 

Διαθέτουν ιδιόκτητες 

εγκαταστάσεις 

παραγωγής και 

αποθηκευτικούς 

χώρους σε Χανιά και 

Ιεράπετρα. 

 

  

mailto:info@galeni.gr
https://galeni.gr/
https://galeni.gr/
mailto:info@votomos.gr
http://www.zaroswater.gr/
http://www.zaroswater.gr/
mailto:info@candiabeer.gr
mailto:fresh_snack@yahoo.gr
mailto:fresh_snack@yahoo.gr
http://freshsnack.gr/
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Πίνακας 2: Στοιχεία Προτεινόμενων Επιχειρήσεων Κλάδου Αγροδιατροφής για Συμμετοχή στο Workshop – Διαβούλευση στα Χανιά 

A/

A 

Κλάδος Κύριας 

Δραστηριότητα

ς 

Επωνυμία 

Επιχείρησης 

Ονοματεπώνυμ

ο Υπευθύνου 
Νομός Δήμος Τηλέφωνο Διεύθυνση Ηλ. Ταχ. Ιστοσελίδα Αιτιολογία Παρατηρήσεις 

1 

Ελαιουργεία 

ΑΝΩΣΚΕΛΗ ΑΕ 
Ελευθερία 

Μαμιδάκη 
Χανίων Πλατανιά 2821083127 elmamidaki@anoskeli.gr www.anoskeli.gr  

Αποτελεί και 

παραγωγό - 

καλλιεργητή 

ελαιόδεντρων και 

αμπελιών. 

Διαθέτει 

οινοποιείο και 

αποστακτήριο. 

2 TERRA CRETA 
Καρπαδάκης 

Μανώλης 
Χανίων Πλατανιά 6985164646 emm.karpadakis@terracreta.gr www.terracreta.gr 

Συνεργάζεται με 

τοπικούς 

παραγωγούς - 

καλλιεργητές 

Διαθέτει 

ιδιόκτητο 

ελαιουργείο. 

3 

ΑΒΕΑ ΑΕ 

(αποτελεί 

μέλος του 

cluster 

DELIGHTS OF 

CRETE) 

Αλέξανδρος 

Μαρκαντωνάκης 
Χανίων Χανίων 2821081380 acm@mills.gr www.abea.gr/ 

Επεξεργασία του 

ελαιοπυρήνα για 

παραγωγή 

ακατέργαστου 

πυρηνελαίου και 

πυρηνόξυλου, αλλά 

και καλλυντικών. 

Εκτός από 

ελαιουργείο 

διαθέτει και 

πυρηνελαιουργεί

ο για παραγωγή 

σαπουνιών. 

4 

Επεξεργασία 

Φρούτων & 

Λαχανικών 

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ

Σ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ 

ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ 

ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 

ΧΑΝΙΩΝ 

Κουτούπης 

Βαγγέλης 
Χανίων Πλατανιά 

6906074271 

/ 

2821405207 

agrobiocoop@gmail.com biocoop.gr  

Πρωτογενής 

παραγωγή 

φρούτων και 

δενδρυλλίων 

Βιολογική 

καλλιέργεια 

αβοκάντο και 

υποτροπικών 

καλλιεργειών 

(μάνγκο, λίτσι 

κ.λπ.). Αφορά σε 

συνεταιρισμό δύο 

παραγωγών. 

5 

ΒΙΟΧΥΜ ΑΕ 

(αποτελεί 

μέλος του 

cluster 

DELIGHTS OF 

CRETE) 

Αλέξανδρος 

Μαρκαντωνάκης 
Χανίων Χανίων 2821081380 acm@mills.gr www.bioxym.gr   

Δραστηριοποιείτα

ι στη μεταποίηση 

(εκχύμωση) 

εσπεριδοειδών 

και στη 

συσκευασία των 

χυμών. 

6 
Επεξεργασία 

Προϊόντων 

Κρέατος & 

Αλιευμάτων 

Α. ΛΑΔΑΚΗΣ 

ΑΕΕ 

Λαδάκη 

Αικατερίνη 
Ρεθύμνου Ρεθύμνου 2831025620 ladakis@otenet.gr www.ladakisfarm.gr 

Διάθεση λυμάτων 

για παραγωγή 

βιοαερίου. 

Πτηνοτροφείο 

παραγωγής 

αυγών. 

7 
ΧΟΧΛΙΟΙ 

ΚΡΗΤΗΣ Ε.Ε 

Χαράλαμπος 

Κιαγιάς 
Ρεθύμνου Ρεθύμνου 6930825859 

dr.kiagias@escargotdecrete.co

m 

www.escargotdecrete.co

m 

Παραγωγή 

καλλυντικών από 

έκκριμα 

σαλιγκαριών. 

Εκτροφή και 

συσκευασία 

σαλιγκαριών. 

http://www.anoskeli.gr/
http://www.terracreta.gr/
http://biocoop.gr/
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A/

A 

Κλάδος Κύριας 

Δραστηριότητα

ς 
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8 

Γαλακτοκομεία - 

Τυροκομεία 

ΥΙΟΙ Β. 

ΜΠΑΛΑΝΤΙΝΟΥ 

ΟΕ 

Μπαλαντίνος 

Σπύρος 
Χανίων Χανίων 6974630351 quality@balantinos.gr balantinos.gr  

Διαθέτει σύστημα 

βιολογικού 

καθαρισμού υγρών 

αποβλήτων 

Διαθέτουν 

ιδιόκτητες 

εγκαταστάσεις 

παραγωγής 

κίτρινου και 

λευκού τυριού 

9 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΓΑΛΑΚΤΟΣ 

ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ 

(αποτελεί 

θυγατρική 

εταιρεία της 

ΜΥΛΟΙ ΚΡΗΤΗΣ 

ΑΕ) 

Αλέξανδρος 

Μαρκαντωνάκης 
Χανίων Χανίων 2821081380 acm@mills.gr www.mills.gr   

Στο μετοχικό 

κεφάλαιο της 

εταιρείας 

συμμετέχουν οι 

ΜΥΛΟΙ ΚΡΗΤΗΣ. 

10 

Ζυθοποιεία & 

Συναφή 

ΚΡΗΤΙΚΗ 

ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΑΕ 
Ρογδάκης Νίκος Χανίων Πλατανιά 6936521344 nrogdakis@cretanbeer.gr www.cretanbeer.gr  

Υποπροϊόντα όπως 

η περισσευούμενη 

μαγιά ή το 

βρασμένο κριθάρι 

χρησιμοποιούνται 

ως ζωοτροφές ή 

οικολογικό 

λίπασμα. 

Διαθέτουν 

ιδιόκτητες 

εγκαταστάσεις 

11 
LAFKAS 

BREWERY 
Λάφκας Μιχαήλ Χανίων Χανίων 6945430402 lafkasbrewery@gmail.com  lafkasbrewery.com   

Διαθέτουν 

ιδιόκτητες 

εγκαταστάσεις 

12 

Αρτοποιεία & 

Συναφή 

ΚΡΗΤΙΚΟ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΙΚΕ 

Μαρινάκης 

Εμμανουήλ 
Χανίων Χανίων 2821072155 info@ergastiri.gr www.ergastiri.gr 

Στηρίζει κοινωφελή 

ιδρύματα και 

οργανισμούς που 

δραστηριοποιούντα

ι εντός και εκτός 

των Χανίων. 

Διαθέτουν 

ιδιόκτητες 

εγκαταστάσεις 

13 

ΑΦΟΙ ΧΙΩΤΑΚΗ 

ΑΒΕΕ (αποτελεί 

μέλος του 

cluster 

DELIGHTS OF 

CRETE) 

Αλέξανδρος 

Μαρκαντωνάκης 
Χανίων Χανίων 2821081380 acm@mills.gr www.hiotakis.eu 

Στηρίζει κοινωφελή 

ιδρύματα 

Διαθέτουν 

ιδιόκτητες 

εγκαταστάσεις 

http://balantinos.gr/
http://www.cretanbeer.gr/
mailto:lafkasbrewery@gmail.com
http://www.ergastiri.gr/
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A/

A 

Κλάδος Κύριας 

Δραστηριότητα

ς 

Επωνυμία 

Επιχείρησης 
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14 Ζωοτροφές 

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 

ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ 

ΑΒΕΚΤΕ 

Ευαγγελία 

Δασκαλάκη 
Ρεθύμνου Ρεθύμνου 2831031371 info@chdaskalaki.com www.daskofeed.com  

Η εταιρεία 

μεγιστοποιεί τη 

χρήση των 

κουκουτσιών ελιάς 

με την καύση τους 

για την παραγωγή 

ατμού για 

παστερίωση στην 

παραγωγική της 

μονάδα. 

Διαθέτουν 

ιδιόκτητες 

εγκαταστάσεις 

15 Αλευροποιεία 

ΜΥΛΟΙ ΚΡΗΤΗΣ 

ΑΕ (αποτελεί 

μέλος του 

cluster 

DELIGHTS OF 

CRETE) 

Αλέξανδρος 

Μαρκαντωνάκης 
Χανίων Χανίων 2821081380 acm@mills.gr www.mills.gr  

Παράγεται βιομάζα 

ως καύσιμο 

θέρμανσης. 

Εκτός από 

βιομηχανία 

προϊόντων 

άλευρου, 

παράγει και 

ζωοτροφές. 

 

http://www.daskofeed.com/
http://www.mills.gr/
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Οι ανωτέρω κατάλογοι των προτεινόμενων επιχειρήσεων δεν είναι δεσμευτικοί και εναπόκεινται στη διάθεση 

της Ομάδας Εργασίας της Περιφέρειας Κρήτης ως προς την τελική επιλογή των επιχειρήσεων που τελικώς 

θα προσκληθούν ή/και σχετικά με την πρόσκληση και άλλων φορέων εκπροσώπησης των επιχειρήσεων του 

κλάδου αγροδιατροφής. 

 

1.2 Πρόταση Κειμένου Πρόσκλησης για Διαβούλευση 

Σημειώνεται ότι, κατά την οριστικοποίηση του ακριβούς χρόνου, τόπου και τρόπου διενέργειας έκαστης 

συνάντησης εργασίας (workshop), ο Σύμβουλος θα επικοινωνήσει και τηλεφωνικά με τους εκπροσώπους των 

επιχειρήσεων προκειμένου να διαμορφωθεί το σχετικό πρόγραμμα των συναντήσεων, ως προς το 

περιεχόμενο της διαβούλευσης (καταγραφή επιχειρησιακών και θεσμικών κενών για μετάβαση σε «κυκλικά» 

μοντέλα επιχειρηματικότητας, καθετοποιημένη καταγραφή αναγκών επιχειρήσεων, προκαταρκτική 

κοστολόγηση μελλοντικών δράσεων κ.λπ.). 

Συμπληρωματικά, ακολουθεί μια πρόταση κειμένου βάσης για την πρόσκληση των επιχειρήσεων στα σχετικά 

workshops. 

 

 

Σε συνέχεια της συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου σχετικά με τη «Χαρτογράφηση Δράσεων Κυκλικής 

Οικονομίας Κλάδου Αγροδιατροφής» και λαμβάνοντας υπόψη τις επιδόσεις της επιχείρησής σας ως προς την 

εφαρμογή ανάλογων δράσεων, η Περιφέρεια Κρήτης σας προσκαλεί να συμμετάσχετε στη συνάντηση 

εργασίας (workshop) που θα διεξαχθεί στις …/09/2022 και ώρα … στο … (διεύθυνση … Χανιά / Ηράκλειο). 

 

Η εν λόγω συνάντηση απευθύνεται σε έναν προ-επιλεγμένο κύκλο επιχειρήσεων του κλάδου και έχει το 

χαρακτήρα διαβούλευσης μεταξύ αυτών και της αρμόδιας Ομάδας Εργασίας της Περιφέρειας Κρήτης με 

σκοπό μια περισσότερο λεπτομερή καταγραφή αναγκών για τη μετάβαση των επιχειρήσεων σε ένα «κυκλικό» 

μοντέλο επιχειρηματικότητας. 

 

Σύμφωνα με τις απαντήσεις που δόθηκαν στο ερωτηματολόγιο, η επιχείρησή σας επιλέχθηκε να συμμετάσχει 

στη σχετική συνάντηση εργασίας, προκειμένου να καταγραφούν οι ειδικότερες – εξατομικευμένες ανάγκες 

αυτής στο πλαίσιο μελλοντικής εφαρμογής δράσεων κυκλικής οικονομίας. 

 

Υπενθυμίζεται ότι, η Περιφέρεια Κρήτης στο πλαίσιο προώθησης των στόχων της Ποιοτικής Ανάπτυξης και 

Ενεργής Περιβαλλοντικής Διαχείρισης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος  (ΠΕΠ-Κρήτης 2021-

2027), καθώς επίσης και των στόχων της Πράσινης Ανάπτυξης του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης 

(ΠΠΑ 2021-2025), προτίθεται να υποστηρίξει έμπρακτα δράσεις κυκλικής οικονομίας με σκοπό την ενίσχυση 

της επιχειρηματικότητας του κλάδου αγροδιατροφής μέσω διαμόρφωσης προσκλήσεων προς τις επιχειρήσεις 

αυτές και αντικείμενο τη συν-χρηματοδότηση νέων ή/και υφιστάμενων δράσεων κυκλικής οικονομίας. 

 

Ευχαριστούμε 

Για την  Ομάδα Εργασίας της Περιφέρειας Κρήτης 

                                                                         ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΕΡΑΚΗΣ 

                                                                     ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

                                      ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, 

                                                                         ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

 

 

2. Διαβούλευση με Εκπροσώπους Επιχειρήσεων Κλάδων Τουρισμού – Εστίασης 

Στο πλαίσιο της Β’ Φάσης της Υπηρεσίας «Σύμβουλος Υποστήριξης της Περιφέρειας Κρήτης για το σχεδιασμό 

δράσεων επιχειρηματικότητας στον τομέα της κυκλικής οικονομίας, στο πλαίσιο της Π.Π. 2021-2027» και 

σύμφωνα με τα όσα σχετικά αποφασίστηκαν στην από 14/07/2022 συνάντηση εργασίας όπου και έγινε η 

παρουσίαση των αποτελεσμάτων ολοκλήρωσης της Α’ Φάσης, προτείνεται η διενέργεια δια ζώσης 

συναντήσεων εργασίας με τους φορείς εκπροσώπησης των επιχειρήσεων των κλάδων τουρισμού – εστίασης, 

προκειμένου να υπάρξει λεπτομερέστερη καταγραφή των πραγματικών αναγκών κυκλικής μετάβασης των 

επιχειρήσεων αυτών αλλά και πιθανός εμπλουτισμός των αναγκών που καταγράφηκαν στη διάρκεια 

υλοποίησης της Α’ Φάσης της ως άνω Υπηρεσίας. 
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2.1 Κοινό – Στόχος 

Η σχετική εισήγηση για τη φάση διαβούλευσης αφορά σε πρόσκληση συμμετοχής ενός προ-επιλεγμένου 

κύκλου επιχειρήσεων των κλάδων τουρισμού – εστίασης, επί τη βάσει των ακόλουθων κριτηρίων: 

− Οι εν λόγω επιχειρήσεις συμμετείχαν στη σχετική έρευνα μέσω συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου 

«Χαρτογράφηση Δράσεων Κυκλικής Οικονομίας Κλάδων Τουρισμού – Εστίασης», υποστηρίζοντας το έργο 

του Συμβούλου κατά την Α’ Φάση και ειδικότερα, ως προς τη διαμόρφωση των αξόνων προώθησης 

δράσεων κυκλικής οικονομίας. 

− Οι επιχειρήσεις αυτές, βάσει των απαντήσεων που δόθηκαν, εφαρμόζουν – έστω και τμηματικά – δράσεις 

κυκλικής οικονομίας. 

Αναλυτικότερα, η σχετική πρόταση αφορά σε διενέργεια δύο (2) συναντήσεων εργασίας (workshops 

διαβούλευσης) με κριτήριο την εντοπιότητα των επιχειρήσεων ως ακολούθως: 

− Ένα (1) workshop που θα διεξαχθεί στα Χανιά και θα αφορά στις επιχειρήσεις των κλάδων τουρισμού – 

εστίασης που εδρεύουν στις Περιφερειακές Ενότητες Χανίων και Ρεθύμνου. 

− Ένα (1) workshop που θα διεξαχθεί στο Ηράκλειο και θα αφορά στις επιχειρήσεις των κλάδων τουρισμού 

– εστίασης που εδρεύουν στις Περιφερειακές Ενότητες Ηρακλείου και Λασιθίου. 

Η διενέργεια των ως άνω δύο συναντήσεων εργασίας κρίνεται αναγκαία προκειμένου να υποστηριχθεί 

περαιτέρω η καταγραφή θεσμικών και επιχειρησιακών κενών για τη μετάβαση σε «κυκλικά» μοντέλα 

επιχειρηματικότητας, αλλά και να εμπλουτιστούν οι σχετικές ενδεικτικές δράσεις των τεσσάρων αξόνων 

προώθησης δράσεων κυκλικής οικονομίας που διαμορφώθηκαν, στο πλαίσιο σύνταξης κατευθύνσεων για 

πρόσκληση συν-χρηματοδότησης σχετικών δράσεων.  

Η επιλογή των επιχειρήσεων που προτείνεται να προσκληθούν στα workshops, πλέον των ανωτέρω 

κριτηρίων, έλαβε υπόψη και τα ακόλουθα στοιχεία που αποτέλεσαν ευρήματα της έρευνας μέσω 

ερωτηματολογίων, αλλά και διαδικτυακής έρευνας μέσω των σχετικών ιστοσελίδων κάθε επιχείρησης: 

− Η πλειονότητα εξ αυτών εφαρμόζει δράσεις πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων οι οποίες περιλαμβάνουν 

δωρεά περίσσειας τροφίμων ή/και περιττού αλλά λειτουργικού εξοπλισμού προς ευάλωτες ομάδες 

πληθυσμού, είτε απευθείας, είτε μέσω διασύνδεσης με οργανώσεις κοινωφελούς – φιλανθρωπικού 

χαρακτήρα. 

− Η πλειονότητα εξ αυτών προμηθεύεται τρόφιμα, αναλώσιμα ή/και λοιπό ξενοδοχειακό εξοπλισμό που 

διαθέτει οικολογική σήμανση, επομένως, είναι εξοικειωμένες με την περιβαλλοντική διάσταση των 

παρεχόμενων υπηρεσιών τουρισμού – εστίασης. 

− Ιδιαίτερα ορισμένες εξ αυτών συντάσσουν σε ετήσια βάση έκθεση βιωσιμότητας (sustainability reports) 

δημοσιοποιώντας τις περιβαλλοντικές τους επιδόσεις. 

Ακολουθούν οι σχετικοί Πίνακες με τα στοιχεία των επιχειρήσεων των κλάδων τουρισμού – εστίασης που 

προτείνεται να αποτελέσουν τον κύκλο προσκεκλημένων επιχειρήσεων στα σχετικά workshop. Στους εν λόγω 

Πίνακες, για κάθε επιχείρηση παρατίθενται τα ακόλουθα: 

− Επωνυμία επιχείρησης, ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

υπευθύνου (στοιχεία απόκρισης ερωτηματολογίου), 

− Έδρα επιχείρησης (Περιφερειακή Ενότητα και Δήμος), 

− Ιστοσελίδα επιχείρησης, από όπου και αντλήθηκαν περαιτέρω στοιχεία σχετικά με την επιλογή της 

επιχείρησης να συμμετάσχει στη διαβούλευση, 

− Αιτιολογία πρόσκλησης και ειδικές παρατηρήσεις που συνάδουν με το χαρακτήρα της επιχείρησης ως 

προς το δυναμικό μελλοντικής εφαρμογής δράσεων κυκλικής οικονομίας.  
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Πίνακας 3: Στοιχεία Προτεινόμενων Επιχειρήσεων Κλάδων Τουρισμού – Εστίασης για Συμμετοχή στο Workshop – Διαβούλευση στο Ηράκλειο 

A/

A 

Κατηγορία 

Επιχείρηση

ς 

Επωνυμία 

Επιχείρησης 

Ονοματεπώνυμ

ο Υπευθύνου 
Νομός Δήμος Τηλέφωνο Διεύθυνση Ηλ. Ταχ. Ιστοσελίδα Αιτιολογία Παρατηρήσεις 

1 

Μεσαίες 

Επιχειρήσεις 

(> 50 εργ.) 

ΘΕΟΦΙΛΟΣ 

ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ 

ΑΕ 

Εύα 

Μπορμπουδάκη 

/ Επικεφαλής 

Επικοινωνίας & 

ΕΚΕ 

Ηρακλείου Χερσονήσου 2897031319 quality@cactushotels.gr www.cactushotels.gr 

Διαθέτουν ως 

δωρεά περίσσεια 

τροφίμων ή/και 

περιττό 

εξοπλισμό. 

Προμηθεύονται 

τρόφιμα ή/και 

ξενοδοχειακό 

εξοπλισμό που 

διαθέτει 

οικολογική 

σήμανση. 

Συντάσσει 

έκθεση 

βιωσιμότητας 

2 

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ 

ΚΕΝΤΡΟ 

ΔΙΑΚΟΠΩΝ 

ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣ

ΗΣ ΑΕ 

Σταθόγλου 

Νικόλαος / 

Γενικος 

Διευθυντής  

Ηρακλείου Μαλεβιζίου 2810371560 nstathoglou@mesogeios,gr www.mesogeios.gr  

Διαθέτουν ως 

δωρεά περίσσεια 

τροφίμων ή/και 

περιττό 

εξοπλισμό.  

Προμηθεύονται 

τρόφιμα ή/και 

ξενοδοχειακό 

εξοπλισμό που 

διαθέτει 

οικολογική 

σήμανση. 

Αποτελεί 

προορισμό 

ιατρικού 

τουρισμού. 

3 ΑΚΤΗ ΑΕ 

Βαλάχης 

Αντώνης / 

Λογιστήριο 

Λασιθίου Ιεράπετρας 2842061713 
crete.accountsdept@sv-

clubs.com 

www.sunshinevacationclubs.co

m 

Διαθέτουν ως 

δωρεά περίσσεια 

τροφίμων ή/και 

περιττό 

εξοπλισμό.  

Προμηθεύονται 

τρόφιμα ή/και 

ξενοδοχειακό 

εξοπλισμό που 

διαθέτει 

οικολογική 

σήμανση. 

  

4 
ΚΑΡΑΤΑΡΑΚΗ

Σ ΑΕ 

Καραταράκης 

Λευτέρης / 

Διευθύνων 

Σύμβουλος 

Ηρακλείου Ηρακλείου 2810228103 
lefteris@karatarakisgroup.co

m 

www.karatarakisgroup.com 

Προμηθεύονται 

τρόφιμα ή/και 

ξενοδοχειακό 

εξοπλισμό που 

διαθέτει 

Το OLIVE GREEN 

HOTEL έχει 

κατασκευαστεί 

σύμφωνα με τις 

αρχές του 

http://www.mesogeios.gr/
http://www.sunshinevacationclubs.com/
http://www.sunshinevacationclubs.com/
mailto:lefteris@karatarakisgroup.com
mailto:lefteris@karatarakisgroup.com
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A/

A 

Κατηγορία 

Επιχείρηση

ς 

Επωνυμία 

Επιχείρησης 

Ονοματεπώνυμ

ο Υπευθύνου 
Νομός Δήμος Τηλέφωνο Διεύθυνση Ηλ. Ταχ. Ιστοσελίδα Αιτιολογία Παρατηρήσεις 

οικολογική 

σήμανση. 

οικολογικού 

σχεδιασμού. 

5 

Μικρές 

Επιχειρήσεις 

(< 50 εργ.) 

ΧΑΤΖΑΚΗΣ ΑΕ 

Γεώργιος 

Χατζάκης / 

Διευθύνων 

Σύμβουλος 

Λασιθίου Ιεράπετρας 2842025114 gchatzakis@hotelastron.com www.hotelastron.com  

Διαθέτουν ως 

δωρεά περίσσεια 

τροφίμων ή/και 

περιττό 

εξοπλισμό. 

Στις 

δραστηριότητες 

του ομίλου 

περιλαμβάνεται 

κατασκευαστική 

και τεχνική 

εταιρεία. 

6 
ΠΕΛΑ ΜΑΡΕ 

Α.Ξ.Τ.Ε.Ε. 

Βασιλάκης 

Αντώνιος / 

Διευθύνων 

Σύμβουλος 

Ηρακλείου Μαλεβιζίου 6979468933 ceo@pelamarehotel.com pelamarehotel.com  

Διαθέτουν ως 

δωρεά περίσσεια 

τροφίμων ή/και 

περιττό 

εξοπλισμό.  

Προμηθεύονται 

τρόφιμα ή/και 

ξενοδοχειακό 

εξοπλισμό που 

διαθέτει 

οικολογική 

σήμανση. 

  

7 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 

ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ

ΚΗΣ & ΥΙΟΙ ΑΕ 

Μανώλης 

Καλαϊτζάκης 
Ηρακλείου Ηρακλείου 2810300018 info@marinhotel.gr marinhotel.gr  

Διαθέτουν ως 

δωρεά περίσσεια 

τροφίμων ή/και 

περιττό 

εξοπλισμό. 

  

8 

Πολύ 

Μικρές 

Επιχειρήσεις 

(< 10 εργ.) 

TEKE AE 

(ELOUNDA 

PALM HOTEL) 

Ιωάννης 

Προκοπάκης / 

Γενικός 

Διευθυντής 

Λασιθίου 
Αγίου 

Νικολάου 
2841041825 yprokopakis@gmail.com www.eloundapalm.com  

Διαθέτουν ως 

δωρεά περίσσεια 

τροφίμων ή/και 

περιττό 

εξοπλισμό. 

  

9 
EVDOKIA 

SUITES 

Ψαρουλάκης 

Αδαμάντιος / 

Διευθυντής 

Ηρακλείου Χερσονήσου 2897041185 info@evdokiasuites.gr evdokiasuites.gr 

Διαθέτουν ως 

δωρεά περίσσεια 

τροφίμων ή/και 

περιττό 

εξοπλισμό.  

Προμηθεύονται 

τρόφιμα ή/και 

ξενοδοχειακό 

εξοπλισμό που 

διαθέτει 

  

https://www.hotelastron.com/
https://pelamarehotel.com/en/
http://marinhotel.gr/
http://www.eloundapalm.com/
https://evdokiasuites.gr/
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A/

A 

Κατηγορία 

Επιχείρηση

ς 

Επωνυμία 

Επιχείρησης 

Ονοματεπώνυμ

ο Υπευθύνου 
Νομός Δήμος Τηλέφωνο Διεύθυνση Ηλ. Ταχ. Ιστοσελίδα Αιτιολογία Παρατηρήσεις 

οικολογική 

σήμανση. 

10 

FRANK 

APPARTMENT

S 

Σοφία Λένα 

Χιαμηλάκη / 

Διευθύντρια 

Ηρακλείου Μαλεβιζίου 6974198901 frankapartments@yahoo.gr frankapartments.net  

Διαθέτουν ως 

δωρεά περίσσεια 

τροφίμων ή/και 

περιττό 

εξοπλισμό. 

  

11 VILLA AGAPI 
Κατερίνα 

Ανδρουλάκη 
Ηρακλείου Χερσονήσου 6945773737 a.e.androulaki@gmail.com www.villa-agapi.gr  

Διαθέτουν ως 

δωρεά περίσσεια 

τροφίμων ή/και 

περιττό 

εξοπλισμό. 

Η VILLA AGAPI 

έχει 

κατασκευαστεί 

σύμφωνα με τις 

αρχές του 

οικολογικού 

σχεδιασμού. 

12 

BELLINO 

APPARTMENT

S 

Γιάννης 

Μπελλίνο 
Ηρακλείου Χερσονήσου 2897023071 giannisbellino@gmail.com www.bellino-apts.gr  

Εφαρμογές 

'έξυπνης' 

μόνωσης 

υαλοπινάκων 

  

13 
ΣΑΜΠΡΟΒΑΛΑ

ΚΗΣ 

Δημήτριος 

Σαμπροβαλάκης 

/ Ιδιοκτήτης 

Ηρακλείου Χερσονήσου 6945934954 d.samprovalakis@gmail.com www.gimamiel.gr  

Προμηθεύονται 

τρόφιμα ή/και 

ξενοδοχειακό 

εξοπλισμό που 

διαθέτει 

οικολογική 

σήμανση. 

  

14 IRIDA HOTEL 

Καλπαδάκης 

Νικόλαος / 

Ιδιοκτήτης 

Ηρακλείου Μαλεβιζίου 6945794806 info@iridahotelcrete.gr  www.iridahotelcrete.gr 

Προμηθεύονται 

τρόφιμα ή/και 

ξενοδοχειακό 

εξοπλισμό που 

διαθέτει 

οικολογική 

σήμανση. 

 

15 

Επιχείρηση 

Μαζικής 

Εστίασης 

KAPPA FOODS 

Καλαθάκης 

Θεόδωρος / 

Ιδιοκτήτης 

Ηρακλείου Ηρακλείου 6944330020 manager@kappafoods.gr  www.kappafoods.gr  

Διαθέτουν ως 

δωρεά περίσσεια 

τροφίμων ή/και 

περιττό 

εξοπλισμό. 

Προμηθεύονται 

τρόφιμα ή/και 

Αφορά σε 

εταιρεία 

catering, η 

οποία σε 

περιοδική βάση 

διοργανώνει 

γεύματα προς 

http://frankapartments.net/
https://www.villa-agapi.gr/en
http://www.bellino-apts.gr/
http://www.gimamiel.gr/
mailto:info@iridahotelcrete.gr
http://www.iridahotelcrete.gr/en_gb
mailto:manager@kappafoods.gr
http://www.kappafoods.gr/
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A/

A 

Κατηγορία 

Επιχείρηση

ς 

Επωνυμία 

Επιχείρησης 

Ονοματεπώνυμ

ο Υπευθύνου 
Νομός Δήμος Τηλέφωνο Διεύθυνση Ηλ. Ταχ. Ιστοσελίδα Αιτιολογία Παρατηρήσεις 

ξενοδοχειακό 

εξοπλισμό που 

διαθέτει 

οικολογική 

σήμανση. 

οικονομικά 

ευάλωτες 

ομάδες 

πληθυσμού. 

16 

Επιχείρηση 

Λιανικού 

Εμπορίου 

Τροφίμων & 

Ποτών 

Ε.Α.Σ. ΕΝΩΣΗ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

Α.Ε. 

Γαβαλάς 

Σταύρος / 

Πρόεδρος 

Ηρακλείου Ηρακλείου 2810378126 emporias@agrunion.gr www.agrunion.gr  

Διαθέτουν ως 

δωρεά περίσσεια 

τροφίμων ή/και 

περιττό 

εξοπλισμό. 

Η Ε.Α.Σ.Η. 

καλύπτει όλους 

τους τομείς 

παραγωγής που 

αφορούν τη 

συγκέντρωση, 

επεξεργασία, 

τυποποίηση και 

διάθεση των 

τοπικών 

αγροτικών 

προϊόντων – 

κρασί, 

ελαιόλαδο, 

επιτραπέζια 

σταφύλια, ξύδι 

στην Ελλάδα και 

στο εξωτερικό 

 

  

http://www.agrunion.gr/
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Πίνακας 4: Στοιχεία Προτεινόμενων Επιχειρήσεων Κλάδων Τουρισμού – Εστίασης για Συμμετοχή στο Workshop – Διαβούλευση στα Χανιά 

A/A 
Κατηγορία 

Επιχείρησης 

Επωνυμία 

Επιχείρησης 

Ονοματεπώνυμ

ο Υπευθύνου 
Νομός Δήμος Τηλέφωνο Διεύθυνση Ηλ. Ταχ. Ιστοσελίδα Αιτιολογία Παρατηρήσεις 

1 

Μεσαίες 

Επιχειρήσεις 

(> 50 εργ.) 

ΡΕΘΥΜΝΟ 

ΜΑΡΕ ΑΕ 
Σαρρής Μιχάλης Ρεθύμνου Ρεθύμνου 2831071703 

mg@rethymnomare.ondsl

.gr 
www.rethymnomare.gr  

Διαθέτουν ως δωρεά 

περίσσεια τροφίμων 

ή/και περιττό 

εξοπλισμό.  

Προμηθεύονται τρόφιμα 

ή/και ξενοδοχειακό 

εξοπλισμό που διαθέτει 

οικολογική σήμανση. 

Συμβαλλόταν με 

το ΣΕΔ ΕΕΑΑ ΑΕ. 

2 

Ι ΤΣΙΛΕΔΑΚΗΣ 

ΑΕ (CORISSIA 

HOTELS) 

Κατερίνα 

Τσιλεδάκη / 

Υπεύθυνη 

Λογιστηρίου 

Χανίων Αποκορώνου 2825083011 office@corissia.com corissia.com 

Διαθέτουν ως δωρεά 

περίσσεια τροφίμων 

ή/και περιττό 

εξοπλισμό.  

Προμηθεύονται τρόφιμα 

ή/και ξενοδοχειακό 

εξοπλισμό που διαθέτει 

οικολογική σήμανση. 

Συντάσσει 

έκθεση 

βιωσιμότητας  

3 

GIANNOULIS 

HOTELS & 

RESORTS 

Σπύρος 

Κρασαδάκης / 

Διευθυντής 

Πωλήσεων 

Χανίων Χανίων 2824083380 
sales@giannoulishotels.co

m 
www.giannoulishotels.com  

Προμηθεύονται τρόφιμα 

ή/και ξενοδοχειακό 

εξοπλισμό που διαθέτει 

οικολογική σήμανση. 

  

4 

GRECOTEL 

HOTELS & 

RESORTS 

Καλαϊτζηδάκης 

Δημήτριος / 

Διευθυντής 

Ρεθύμνου Ρεθύμνου 28310 54014 
demetrios.kalaitzidakis@

grecotel.com 
www.cretapalace.com  

Προμηθεύονται τρόφιμα 

ή/και ξενοδοχειακό 

εξοπλισμό που διαθέτει 

οικολογική σήμανση. 

Συντάσσει 

έκθεση 

βιωσιμότητας 

5 

Μικρές 

Επιχειρήσεις 

(< 50 εργ.) 

Ν 

ΒΕΡΝΑΔΑΚΗΣ 

ΑΕ (SUNNY 

BAY HOTEL) 

Ιωάννης 

Βερναδάκης / 

Διευθυντής 

Χανίων Κισσάμου 6974583922 vernadakis@msn.com www.sunnyabyhotel.com  

Διαθέτουν ως δωρεά 

περίσσεια τροφίμων 

ή/και περιττό 

εξοπλισμό.  

Προμηθεύονται τρόφιμα 

ή/και ξενοδοχειακό 

εξοπλισμό που διαθέτει 

οικολογική σήμανση. 

  

6 ΥΠΕΡΙΩΝ ΙΚΕ 
Κονταξάκης 

Μιχάλης 
Ρεθύμνου Ρεθύμνου 2831053765 office@iperionhotel.gr www.iperionhotel.gr  

Διαθέτουν ως δωρεά 

περίσσεια τροφίμων 

ή/και περιττό 

εξοπλισμό.  

Προμηθεύονται τρόφιμα 

ή/και ξενοδοχειακό 

εξοπλισμό που διαθέτει 

οικολογική σήμανση. 

Διαθέτει το Σήμα  

Bike Friendly 

Hotel 

http://www.rethymnomare.gr/
http://corissia.com/
http://www.giannoulishotels.com/
http://www.cretapalace.com/
http://www.sunnyabyhotel.com/
http://www.iperionhotel.gr/
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A/A 
Κατηγορία 

Επιχείρησης 

Επωνυμία 

Επιχείρησης 

Ονοματεπώνυμ

ο Υπευθύνου 
Νομός Δήμος Τηλέφωνο Διεύθυνση Ηλ. Ταχ. Ιστοσελίδα Αιτιολογία Παρατηρήσεις 

7 
ΜΑΝΕΛΗ 

ΑΞΤΕ 

Μαυρουλοσηφά

κης Ανδρέας / 

Διευθύνων 

Σύμβουλος  

Ρεθύμνου Ρεθύμνου 

6909883200 

/ 

2831073037 

info@dedalosbeach.com www.dedalosbeach.com  

Διαθέτουν ως δωρεά 

περίσσεια τροφίμων 

ή/και περιττό 

εξοπλισμό.  

Προμηθεύονται τρόφιμα 

ή/και ξενοδοχειακό 

εξοπλισμό που διαθέτει 

οικολογική σήμανση. 

  

8 
ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ 

ΑΕ 

Σκαρκαλά 

Θεοδώρα / 

Γενική 

Διεύθυνση 

Χανίων Χανίων 2821060420 dora@indigomare.gr www.indigomare.gr  

Διαθέτουν ως δωρεά 

περίσσεια τροφίμων 

ή/και περιττό 

εξοπλισμό.  

Προμηθεύονται τρόφιμα 

ή/και ξενοδοχειακό 

εξοπλισμό που διαθέτει 

οικολογική σήμανση. 

  

9 

Πολύ Μικρές 

Επιχειρήσεις 

(< 10 εργ.) 

ΤΑΛΩΣ 

Λευτέρης 

Γαροφαλάκης / 

Ιδιοκτήτης 

Χανίων 
Νέων 

Κυδωνίων 
6972733200 info@taloshotel.gr www.taloshotel.gr  

Διαθέτουν ως δωρεά 

περίσσεια τροφίμων 

ή/και περιττό 

εξοπλισμό. 

  

10 

Επιχείρηση 

Μαζικής 

Εστίασης 

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ 

ΚΕΝΤΡΟ 

ΚΡΗΤΙΚΗΣ 

ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 

Νικόλαος 

Ντούνιας 
Χανίων Χανίων 6974989248 ntounias@yahoo.gr www.ntounias.gr  

Προμηθεύονται τρόφιμα 

ή/και ξενοδοχειακό 

εξοπλισμό που διαθέτει 

οικολογική σήμανση. 

Αφορά σε 

εφαρμογή 

οικοτουρισμού 

όπου 

παρέχονται 

υπηρεσίες 

εκπαίδευσης 

προς τους 

πελάτες - 

επισκέπτες 

σχετικά με τις 

φυσικές 

μεθόδους 

παραγωγής μη 

βιομηχανοποιημ

ένων προϊόντων 

αγροδιατροφής. 

 

http://www.dedalosbeach.com/
http://www.indigomare.gr/
http://www.taloshotel.gr/
http://www.ntounias.gr/
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Οι ανωτέρω κατάλογοι των προτεινόμενων επιχειρήσεων δεν είναι δεσμευτικοί και εναπόκεινται στη διάθεση 

της Ομάδας Εργασίας της Περιφέρειας Κρήτης ως προς την τελική επιλογή των επιχειρήσεων που τελικώς 

θα προσκληθούν ή/και σχετικά με την πρόσκληση και άλλων φορέων εκπροσώπησης των επιχειρήσεων των 

κλάδων τουρισμού – εστίασης. 

 

2.2 Πρόταση Κειμένου Πρόσκλησης για Διαβούλευση 

Σημειώνεται ότι, κατά την οριστικοποίηση του ακριβούς χρόνου, τόπου και τρόπου διενέργειας έκαστης 

συνάντησης εργασίας (workshop), ο Σύμβουλος θα επικοινωνήσει και τηλεφωνικά με τους εκπροσώπους των 

επιχειρήσεων προκειμένου να διαμορφωθεί το σχετικό πρόγραμμα των συναντήσεων, ως προς το 

περιεχόμενο της διαβούλευσης (καταγραφή επιχειρησιακών και θεσμικών κενών για μετάβαση σε «κυκλικά» 

μοντέλα επιχειρηματικότητας, καθετοποιημένη καταγραφή αναγκών επιχειρήσεων, προκαταρκτική 

κοστολόγηση μελλοντικών δράσεων κ.λπ.). 

Συμπληρωματικά, ακολουθεί μια πρόταση κειμένου βάσης για την πρόσκληση των επιχειρήσεων στα σχετικά 

workshops. 

 

 

Σε συνέχεια της συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου σχετικά με τη «Χαρτογράφηση Δράσεων Κυκλικής 

Οικονομίας Κλάδων Τουρισμού – Εστίασης» και λαμβάνοντας υπόψη τις επιδόσεις της επιχείρησής σας ως 

προς την εφαρμογή ανάλογων δράσεων, η Περιφέρεια Κρήτης σας προσκαλεί να συμμετάσχετε στη 

συνάντηση εργασίας (workshop) που θα διεξαχθεί στις …/09/2022 και ώρα … στο … (διεύθυνση … Χανιά / 

Ηράκλειο). 

 

Η εν λόγω συνάντηση απευθύνεται σε έναν προ-επιλεγμένο κύκλο επιχειρήσεων και έχει το χαρακτήρα 

διαβούλευσης μεταξύ αυτών και της αρμόδιας Ομάδας Εργασίας της Περιφέρειας Κρήτης με σκοπό μια 

περισσότερο λεπτομερή – εξατομικευμένη καταγραφή αναγκών για τη μετάβαση των επιχειρήσεων σε ένα 

«κυκλικό» μοντέλο επιχειρηματικότητας. 

 

Σύμφωνα με τις απαντήσεις που δόθηκαν στο ερωτηματολόγιο, η επιχείρησή σας επιλέχθηκε να συμμετάσχει 

στη σχετική συνάντηση εργασίας, προκειμένου να καταγραφούν οι ειδικότερες – εξατομικευμένες ανάγκες 

αυτής στο πλαίσιο μελλοντικής εφαρμογής δράσεων κυκλικής οικονομίας. 

 

Υπενθυμίζεται ότι, η Περιφέρεια Κρήτης στο πλαίσιο προώθησης των στόχων της Ποιοτικής Ανάπτυξης και 

Ενεργής Περιβαλλοντικής Διαχείρισης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος  (ΠΕΠ-Κρήτης 2021-

2027), καθώς επίσης και των στόχων της Πράσινης Ανάπτυξης του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης 

(ΠΠΑ 2021-2025), προτίθεται να υποστηρίξει έμπρακτα δράσεις κυκλικής οικονομίας με σκοπό την ενίσχυση 

της επιχειρηματικότητας των κλάδων τουρισμού - εστίασης μέσω διαμόρφωσης προσκλήσεων προς τις 

επιχειρήσεις αυτές και αντικείμενο τη συν-χρηματοδότηση νέων ή/και υφιστάμενων δράσεων κυκλικής 

οικονομίας. 

 

Ευχαριστούμε 

Για την  Ομάδα Εργασίας της Περιφέρειας Κρήτης 

                                                                         ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΕΡΑΚΗΣ 

                                                                     ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

                                      ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, 

                                                                         ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

 

 

 

 

 

 

 


