
Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται

από τη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος της

Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Η διάρκεια του προγράμματος είναι χρόνια

και συμμετέχουν οι παρακάτω φορείς:

Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα

Μηχανικών Παραγωγής και

Διοίκησης δικαιούχος

Ινστιτούτο Ελιάς και

Υποτροπικών Φυτών Χανίων

Ηλειακή Α Ε Αναπτυξιακή

Εταιρεία Νομού Ηλείας

Αναπτυξ ιακή Επ ιχε ίρηση Δήμου

Μουσούρων

Το πρόγραμμα στοχεύει στην προώθηση

(βιώσιμων δομών) παρα-

γωγής και κατανάλωσης με παράδειγμα το

ελαιόλαδο, με σκοπό την ελαχιστοποίηση των

περιβαλλοντ ικών προβλημάτων που

προκύπτουν σε όλο τον Κύκλο Ζωής του ελαι-

ολάδου.
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Γενικές Πληροφορίες
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Πολυτεχνείο Κρήτης

Ιστοσελίδα

Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης
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παραγωγή ελαιολάδου αποτελεί μία παραδοσιακή γεωρ-

γική δραστηριότητα που διατηρείται για αιώνες στην

Ελλάδα και σε άλλες Μεσογειακές χώρες. Σ

ο 95% της παγκόσμιας παραγωγής ελαι-

ολάδου.

Στην Ελλάδα η παραγωγή ελαιολάδου βρίσκεται κυρίως

στο νότιο τμήμα και ειδικά στην Κρήτη και στην

Πελοπόννησο. Η μέση συνολική παραγωγή ελαιολάδου

ανέρχεται σε περίπου 350 τόνους ετησίως. Στην

Κρήτη και στην Πελοπόννησο η μέση ετήσια παραγωγή τα

τελευταία χρόνια είναι πάνω από 240.000 τόνους

, από το οποίο το 75% και πλέον είναι εξαιρετικά

παρθένο.

Το ελαιόλαδο αποτελεί πολύτιμο αγαθό με υψηλή

διατροφική αξία. Ωστόσο η διαδικασία καλλιέργειας και

παραγωγής μπορεί να προκαλέσει

σε αρκετά στάδια κατά τη διάρκεια του

κύκλου ζωής. Το γεγονός αυτό συνδέεται εν μέρει με την

χρήση λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων, την άρδευση,

, αλλά και τις διαδικασίες που λαμ-

βάνουν χώρα κατά την παραγωγή του ελαιολάδου.

τη Μεσόγειο

λαμβάνει χώρα τ

ελαιο-

λάδου

αρνητικές επιπτώσεις

στο περιβάλλον

τα

παραγόμενα απόβλητα

ΣΤΟΧΟΣ του συγκεκριμένου προγράμ-

ματος είναι η προώθηση αειφόρων

προτύπων παραγωγής και κατανάλω-

σης με παράδειγμα το ελαιόλαδο,

στοχεύοντας στην ελαχιστοποίηση

των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Λίγα λόγ ια γ ια το πρόγραμμα…

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Τα βασικά οφέλη που αναμένεται να προκύψουν από το

πρόγραμμα μέσα από την προώθηση βιώσιμων δομών παρα-

γωγής και κατανάλωσης ελαιολάδου, είναι η απόδοση - βελτί-

ωση στην ποιότητα του προϊόντος, στο περιβάλλον, στην

υγεία και στο λειτουργικό κόστος.

Το παρόν πρόγραμμα αποτελεί συνέχεια ενός προηγούμενου

προγράμματος ( , ) που

υλοποιήθηκε από τον δικαιούχο και το οποίο αξιολόγησε τις

περιβαλλοντικές επιπτώσεις που προκαλούνται στα διάφορα

στάδια του Κύκλου Ζωής του ελαιολάδου, ενώ παράλληλα

πρότεινε μέτρα για την πρόληψη και ελαχιστοποίηση αυτών

των επιπτώσεων.

Το πρόγραμμα έχει ως στόχο να επικοινωνήσει αυτά τα

αποτελέσματα, να ενημερώσει και να εκπαιδεύσει τους

εμπλεκόμενους σχετικά με τα μέτρα που μπορούν να λάβουν

προκειμένου να μειωθούν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις,

σχετικές με τις δραστηριότητές τους, και να προωθήσει

γενικά την οικολογική παραγωγή ελαιολάδου.

Επιπλέον, βασικός στόχος είναι η ενημέρωση των κατανα-

λωτών σχετικά με τα οφέλη που προκύπτουν από τη χρήση

που παράγονται ακο-

λουθώντας περιβαλλοντικές αρχές.

Το πρόγραμμα επιδιώκει να προ-

βάλλει την προστιθέμενη αξία για το

περιβάλλον και το λειτουργικό

κόστος, από την κατανάλωση οικο-

λογικών προϊόντων, εστιάζοντας στο ελαιόλαδο.
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Διάδοση πληροφορίας και αποτελεσμάτων σχετικών

με την Ανάλυση Κύκλου Ζωής (ΑΚΖ) του ελαιολάδου

στους χρήστες - στόχους:
καλλιεργητές,
φορείς - εμπλεκόμενους με την παραγωγή,
καταναλωτές / κοινό

Δημιουργία Κέντρου Πληροφόρησης για το ελαιόλαδο

στην Κρήτη και στην Ηλεία

Δρώμενα» για τη διάδοση της πληροφορίας στη Κρήτη

και Ηλεία - Εκπαιδευτικά Σεμινάρια

Ηλεκτρονική καμπάνια: portal, e-library, e-

database, e-forum, εκδόσεις

Προώθηση βιολογικών και οικολογικών προϊόντων και

ειδικότερα του ελαιολάδου.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα μπορείτε

να βρε ί τε στην ηλεκτρον ική δ ιεύθυνση :
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ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Η αειφορία τόσο της γεωργίας όσο και του περιβάλλο-

ντος αποτελεί βασικό στόχο της σημερινής κοινής γεωρ-

γικής πολιτικής (ΚΓΠ).

«Η αειφόρος ανάπτυξη πρέπει να συμβιβάζει την παρα-

γωγή τροφίμων με τη διατήρηση των πεπερασμένων

πόρων και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος,

έτσι ώστε οι ανάγκες των ανθρώπων που ζουν σήμερα να

μπορούν να ικανοποιούνται χωρίς να υπονομεύεται η

δυνατότητα των μελλοντικών γενεών να εκπληρώνουν

τις δικές τους ανάγκες.»


