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Το
Πρόγραμμα
INFOIL
(LIFE08
INF/GR/000581) υλοποιείται στα πλαίσια
της Κοινοτικής πρωτοβουλίας LIFE –
Πληροφόρηση και Επικοινωνία με στόχο τη
διάχυση της πληροφόρησης και την αύξηση
της ευαισθητοποίησης στην προώθηση
αειφόρων προτύπων παραγωγής και
κατανάλωσης με παράδειγμα το ελαιόλαδο,
με σκοπό την ελαχιστοποίηση των
περιβαλλοντικών επιπτώσεων ειδικά σε
περιοχές με υψηλή παραγωγή ελαιολάδου.
Μέσω της προώθησης αυτής, στόχος είναι
η ανάδειξη της ανάλυσης του κύκλου ζωής
(Life Cycle Assessment, LCA) κατά τη
διαδικασία παραγωγής και κατανάλωσης με
σκοπό την αναγνώριση αλλά και την
πρόληψη
των
περιβαλλοντικών
επιπτώσεων.
Συμμετέχοντες Φορείς:
- Πολυτεχνείο
Κρήτης
–
Τμήμα
Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης
- Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας
(ΕΘΙΑΓΕ) - Ινστιτούτο Ελιάς και
Υποτροπικών Φυτών Χανίων
- Ηλειακή Α.Ε. - Αναπτυξιακή Εταιρεία
Νομού Ηλείας
- Κοινοφελής
Επιχείρηση
Δήμου
Μουσούρων Χανίων

Λογότυπο και Σήμανση Βιολογικών
Προϊόντων
Η παραγωγή και η τοποθέτηση των βιολογικών
προϊόντων με τη σήμανση και το λογότυπο στην
αγορά της ΕΕ ακολουθούν μία αυστηρή
διαδικασία με την οποία θα πρέπει να είναι σε
πλήρη συμμόρφωση.
Οι παραγωγοί πρέπει πρώτα να περάσουν μία μεταβατική περίοδο
τουλάχιστον δύο ετών προτού να ξεκινήσουν την παραγωγή
αγροτικών αγαθών ικανών να ονομαστούν βιολογικά. Αν επιθυμούν να
παράγουν ταυτόχρονα συμβατικά και βιολογικά προϊόντα, θα πρέπει να
διαχωρίσουν απόλυτα τις δύο επιχειρήσεις σε κάθε στάδιο της
παραγωγής.
Οι παραγωγοί και οι μεταποιητές πρέπει να εφαρμόζουν με συνέχεια
και συνέπεια τους κανόνες που περιέχονται στον κανονισμό της ΕΕ.
Υπόκεινται σε ελέγχους από τους οργανισμούς ελέγχου της ΕΕ ή από
αρχές που μπορούν να επιβεβαιώνουν ότι εφάρμοσαν τους κανόνες
αυτούς.
Τελικά σε όσους παραγωγούς χορηγηθεί σχετική πιστοποίηση, αυτοί
και μόνο έχουν το δικαίωμα να τοποθετήσουν στα προϊόντα τους
σήμανση για το βιολογικό τρόπο παραγωγής.
Περισσότερες
πληροφορίες
στην
ηλεκτρονική
διεύθυνση:
http://ec.europa.eu/agriculture/organic/consumer-confidence/logolabelling_el

Κοινοφελής
Επιχείρηση
Δήμου
Μουσούρων
(MUDE)
(Χανιά)

Ημερίδα για την Βιολογική Γεωργία
Στις 7 Μαΐου 2010 πραγματοποιήθηκε ημερίδα με
θέμα «Η βιολογική γεωργία ως επιλογή και μοχλός
ανάπτυξης
σήμερα»

της
στην

τοπικής

κοινωνίας

Κίσσαμο

στη

Κρήτης,

την

Ελλάδα
οποία

διοργάνωσαν η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χανίων και
το Ινστιτούτο Ελιάς και Υποτροπικών Φυτών Χανίων.
Στην ημερίδα συμμετείχε το επιστημονικό προσωπικό
του εργαστηρίου Ελαιοκομίας και Μετασυλλεκτικής
Φυσιολογίας, στα πλαίσια των δράσεων ενημέρωσης
και ευαισθητοποίησης του προγράμματος INFOIL για
την προβολή αειφόρων προτύπων παραγωγής, με

Ο

σχετική εισήγηση.

υπεύθυνος για το ΕΘΙΑΓΕ, στο πρόγραμμα INFOIL,

Στην ημερίδα παρουσιάστηκε η Βιολογική Γεωργία

πραγματοποίησε παρουσίαση για τo Βιολογικό

στη σημερινή Ελλάδα ως επιλογή και μοχλός

ελαιόλαδο και τις δυνατότητες και προϋποθέσεις

ανάπτυξης της Κρήτης. Μέσα στο πλαίσιο αυτό,

παραγωγής βιολογικού ελαιολάδου στη Κίσσαμο.

παρουσιάστηκαν

Μεταξύ άλλων, ο Δρ. Μετζιδάκης παρουσίασε

οι

σύγχρονες

επιχειρηματικές

Δρ.

Ιωάννης

Μετζιδάκης,

προκλήσεις στη βιολογική καλλιέργεια και η ανάγκη

συμπεράσματα

για πιστοποίηση και ταυτοποίηση των Κρητικών

περιβαλλοντικές

επώνυμων προϊόντων στην εγχώρια και διεθνή

πραγματοποιηθεί στο εργαστήριο Ελαιοκομίας του

αγορά.

σύγχρονες

Ινστιτούτου Ελιάς και Υποτροπικών Φυτών Χανίων.

κατηγοριών

Πρότεινε δράσεις για την λήψη πρωτοβουλιών και

μέθοδοι

Ακόμα,

παρουσιάστηκαν

παραγωγής

διαφόρων

οι

προϊόντων όπως η βιολογική παραγωγή κηπευτικών,

μέτρων

η

ομάδες

βιολογική

καλλιέργεια

βιολογική μελισσοκομία.
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επιστημονικός
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αναλύσεις

οργάνωσης
ή ενώσεις

των
για

που

έχουν

βιοκαλλιεργητών
την παραγωγή

και

σε

καλής

ποιότητας ελαιολάδου, την τυποποίηση και την
εμπορία και έγινε αναφορά στις δυνατότητες
παραγωγής με σεβασμό στο περιβάλλον και στην
υγεία των καλλιεργητών και καταναλωτών.
Στο

πλαίσιο

της

ημερίδας

η

ομάδα

του

προγράμματος INFOIL διαμοίρασε πληροφοριακό
υλικό

σχετικά

με

το

έργο

καθώς

και

ερωτηματολόγια τόσο για τους παραγωγούς όσο
και τους καταναλωτές.

Για περισσότερες πληροφ ορίες σχετικά με το πρόγραμμα:

www.infoil.tuc.gr

Συμμετοχή του προγράμματος στην Έκθεση
«Ελαιοτεχνία»
εκπρόσωποι συνεταιρισμών και των ενώσεών τους,
ελαιουργοί,

εθνικοί

φορείς,

εκπρόσωποι

τυποποιητικών επιχειρήσεων, έμποροι, διανομείς και
λιανοπωλητές,

εξαγωγείς

καταναλωτές.

Υπολογίζεται

ότι

εισαγωγείς
περίπου

και
4.000

κόσμου επισκέφθηκαν την έκθεση το τριήμερο 16-18
Απριλίου.
Στην Ελλάδα, τρίτη ελαιοπαραγωγό χώρα στον κόσμο

Στόχος της έκθεσης είναι η πληρέστερη ενημέρωση

και κομβικό σημείο για τα Βαλκάνια και τις χώρες της

οποιουδήποτε ανά τον κόσμο που ενδιαφέρεται για

Μέσης Ανατολής, δεν διοργανώνεται μέχρι σήμερα

τον

καμία κλαδική έκθεση για τον ελαιοκομικό τομέα. Έναν

ελαιολάδου και επιτραπέζιας ελιάς.

τομέα που απασχολεί και ενδιαφέρει περισσότερες από

Παράλληλα, οι συμμετέχοντες και οι προσκεκλημένοι
στην έκθεση είχαν την ευκαιρία να αναδείξουν νέα
προϊόντα ενώ αναπτύχθηκαν και νέες επιχειρηματικές
σχέσεις.

1.000.000

επαγγελματίες,

ελαιοπαραγωγούς,

ελαιοτριβείς, εμπόρους κλπ. και συμβάλλει σημαντικά
στην εθνική μας οικονομία.
Η

Μεσογειακή

έκθεση

ελιάς

και

ελαιολάδου

«Ελαιοτεχνία» που έλαβε χώρα στην Ανθούσα Αττικής
16-18 Απριλίου 2010, έρχεται κάθε χρόνο για να
καλύψει το κενό αυτό. Στα πλαίσια του προγράμματος
αντιπρόσωποι των εταίρων συμμετείχαν στην έκθεση,
στην οποία ο εταίρος ISPOT (Ινστιτούτο Ελιάς και

κλάδο

της

παραγωγής

και

επεξεργασίας

Μέσα από την ανταλλαγή απόψεων και την επίτευξη
αποδοτικών συμφωνιών μεταξύ επιχειρήσεων και
εμπόρων, το αποτέλεσμα της έκθεσης ήταν η
τόνωση της ανταγωνιστικότητας και η ενδυνάμωση
του ενδιαφέροντος στην παραγωγή της ελιάς και των
προϊόντων της.

Υποτροπικών Φυτών Χανίων) διέθετε περίπτερο εντός
της έκθεσης. Στην έκθεση Ελαιοτεχνία συμμετείχε
πληθώρα εκθετών (περίπου 70) που κάλυπταν όλες τις
πτυχές και δραστηριότητες στον κύκλο ζωής ελιάς και
ελαιολάδου όπως, ελαιοπαραγωγοί και καλλιεργητές,
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EDITORIAL
Αγροτουρισμός

Ο Αγροτουρισμός αφορά σε τουριστικές
δραστηριότητες μικρής κλίμακας, οικογενειακής ή
συνεταιριστικής μορφής, που αναπτύσσονται σε
αγροτικό
χώρο
από
ανθρώπους
που
απασχολούνται στη γεωργία. Βασικό σκοπό έχει
να δώσει εναλλακτικές λύσεις στην απασχόληση
των γεωργών και να βελτιώσει το εισόδημα και
την ποιότητα ζωής τους.
Η εκμετάλλευση του πλούτου της περιοχής
γίνεται από ντόπιους επιχειρηματίες, που δεν
παραβλέπουν την πολιτιστική κληρονομιά. Έτσι
δίνεται η ευκαιρία στην τοπική κοινωνία να
αναπτυχθεί και να διατηρήσει τη λαογραφία ή να
αναβιώσει εργασίες και τέχνες ξεχασμένες, για να
παράγει
παραδοσιακά
προϊόντα
(υφαντά,
κεντήματα, γλυκά κουταλιού, μαρμελάδες,
ζυμαρικά, αρωματικά φυτά, κ.α.). Επίσης, να
αναβιώσει τοπικά έθιμα και να οργανώσει
παραδοσιακές εκδηλώσεις, συντηρώντας τη
μνήμη των ανθρώπων. Όλα αυτά συντηρούν και
δεν αλλοιώνουν το χαρακτήρα της υπαίθρου,
αναδεικνύοντας τη διαφορετικότητα και τη
μοναδικότητα του κάθε τόπου.

Αγροτουρισμός δε σημαίνει ευκαιριακή ή εποχική
ενασχόληση, μετατροπή του αγρότη σε ξενοδόχο και
απρόσωπη παροχή υπηρεσιών. Η συμμετοχή των
γυναικών στον αγροτουρισμό είναι καθοριστική.
Ο Αγροτουρισμός ξεκίνησε στις όχι ιδιαίτερα
ανεπτυγμένες οικονομικά περιοχές της χώρας,
έχοντας
ουσιαστικούς
και
μακροπρόθεσμους
στόχους:
•Την παραμονή των κατοίκων των περιοχών αυτών
στις εστίες τους, ώστε να αποφευχθεί η ερήμωση
της υπαίθρου και να αντιμετωπιστεί η αστυφιλία,
•Την αντιμετώπιση της μείωσης της αγροτικής
παραγωγής,
•Τη διατήρηση της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, με
την ανακαίνιση παραδοσιακών κτισμάτων,
•Την προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς κάθε
περιοχής,
•Τη συμπλήρωση και τη βελτίωση του γεωργικού
εισοδήματος.
Πηγή: Ιστοσελίδα Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Ακόμα,
εξασφαλίζεται
η
επικοινωνία
απομονωμένων περιοχών με αστικά κέντρα, και
το σπουδαιότερο, δίνονται προοπτικές στους
νέους της περιοχής.

Για περισσότερα άρθρα και πληροφ ορίες επισκεφ τείτε το portal στη διεύθυνση
www.infoil.gr

