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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

Ο τομέας παραγωγής ελαιολάδου
στην Ε.Ε.
Ο τοµέας παραγωγής Ελαιολάδου αποτελείται από τους παραγωγούς,
τους συνεταιρισµούς, τα ελαιοτριβεία, τις µονάδες εξευγενισµού, τις
µονάδες ανάµειξης και τις εταιρείες που ασχολούνται κατά διάφορους
τρόπους µε την εµπορία. Υπάρχουν τρία µεγάλα είδη παραγωγής: οι
παραδοσιακοί

ελαιώνες,

που

αποτελούνται

συχνά

από

παλιά

ελαιόδενδρα, οι παραδοσιακές φυτείες, στις οποίες γίνεται καλύτερη
διαχείριση και χρησιµοποιούνται περισσότερα µέσα, και οι πλέον
πρόσφατες

φυτείες,

όπου

γίνεται

εντατική

χρήση

και

άλλων

τεχνολογιών, όπως είναι η άρδευση. Αυτός ο συνδυασµός του παλιού
και του σύγχρονου εξηγεί τα διάφορα µεγέθη των αγροκτηµάτων, των
χαρακτηριστικών της ιδιοκτησίας και των δοµών µεταποίησης που
υπάρχουν στην ΕΕ.
Εξάλλου, µεγάλες διαφορές στα συστήµατα παραγωγής παρατηρούνται
και σε κάθε περιοχή. Το µέσο µέγεθος των ελαιώνων στην Ιταλία π.χ.
είναι ένα εκτάριο, ενώ στην Ισπανία είναι µεγαλύτερο (6 εκτάρια κατά
µέσο όρο).

Κοινοφελής
Επιχείρηση Δήμου
Μουσούρων (MUDE)
(Χανιά)

Η παγκόσμια παραγωγή Ελαιολάδου
Πηγή: European Commission

Από

τη

εποχή

της

Ρωμαϊκής

Αυτοκρατορίας

η

Η

Ευρωπαϊκή

ένωση

είναι

ο

κύριος

παραγωγός

παραγωγή ελαιολάδου και η καλλιέργεια της Ελιάς

ελαιολάδου. Μέχρι το 1981, οι 425.000 τόνοι που

είναι κοινή πρακτική σε όλες τις χώρες της Μεσογείου.

αποτελούσαν το 1/3 της παγκόσμιας παραγωγής ενώ με

Σήμερα το 98% των ελαιοδέντρων παγκοσμίως

την είσοδο της Ελλάδας στην Ε.Ε., η παραγωγή

εντοπίζονται στη περιοχή της Μεσογείου.

ανέβηκε κατά 300.000 τόνους ανεβαίνοντας στο ½ της

Υπάρχουν διάφορες κατηγορίες ελαιολάδου στην

παγκόσμιας παραγωγής.

αγορά. Μέσα από μια διαδικασία, από τον καρπό της

Το 1986, με την είσοδο της Ισπανίας και της

ελιάς παράγεται το έξτρα παρθένο και παρθένο

Πορτογαλίας, η Ε.Ε. αποτέλεσε το 80% της παγκόσμιας

ελαιόλαδο έτοιμο για χρήση.

παραγωγής.

Στον

πίνακα

που

ακολουθεί

αποτυπώνονται

οι

Η δεκαετία του 90 αποτέλεσε τη δεκαετία της αύξησης

ποσότητες ελαιολάδου που παράγονται ανά χώρα. Οι

στην παραγωγή Ελαιολάδου. Πιο αναλυτικά, όπως

ποσότητες είναι σε χιλιάδες τόνους.

φαίνεται και στα στοιχεία του παρακάτω πίνακα, τα τρία
τελευταία χρόνια σε αντίθεση με τις αρχές τις δεκαετίας
του 90, παρουσιάζεται διπλασιασμός στη παραγωγή
ελαιολάδου, ενώ στην Ιταλία και την Ελλάδα αύξηση
της παραγωγής κατά 16% και 18% αντίστοιχα.

Όπως φαίνεται και από τα στοιχεία του παραπάνω
πίνακα,

οι

ποσότητες

παρουσιάζουν

έντονες

διακυμάνσεις από έτος σε έτος. Το γεγονός αυτό
οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι τα ελαιόδεντρα
παράγουν καρπούς κάθε 2 χρόνια ενώ μεγάλη
σημασία

διαδραμάτισαν

και

ακραίες

κλιματικές

συνθήκες, όπως για παράδειγμα η παγωνιά στην
Ελλάδα τη περίοδο 2001/2.

Για περισσότερες πληροφ ορίες σχετικά με το πρόγραμμα:

www.infoil.tuc.gr

ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ «INFOIL»
Στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «INFOIL»

Το Κέντρο θα λειτουργεί τα επόμενα χρόνια σαν

δημιουργήσαμε ένα ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ με

σημείο

γνώμονα την ενημέρωση και πληροφόρηση του κοινού

υποστηρικτών

για

κατανάλωσης προϊόντων, παρέχοντας :

την

παραγωγής

προώθηση
και

ελαιόλαδο.

των

κατανάλωσης

Υπεύθυνοι

πληροφόρησης

αειφόρων
με

προτύπων

παράδειγμα

του

το

προγράμματος

στη Κρήτη είναι το Πολυτεχνείο

Κρήτης, το Ινστιτούτου Ελιάς & Υποτροπικών Φυτών
Χανίων, και η Αναπτυξιακή Επιχείρηση του Δήμου
Μουσούρων που υπάγεται τώρα στο Δήμο Πλατανιά
Χανίων.
Το Κέντρο Πληροφόρησης βρίσκεται στην οδό Κατρέ
στο κέντρο της πόλης των Χανίων κοντά στο παλιό
Λιμάνι. Το πρόγραμμα ενημέρωσης περιλαμβάνει την
συγκέντρωση αξιόπιστων αποτελεσμάτων από τα

συνάντησης

Δωρεάν

της

και
αειφόρου

πληροφόρηση

για

δικτύωσης
παραγωγής
την

των
και

οικολογική

παραγωγή ελαιολάδου,
Ενεργή προώθηση των «πράσινων προϊόντων»
στην αγορά και των ωφελειών που προκύπτουν από
την

χρήση

προϊόντων

που

παράγονται

ακολουθώντας περιβαλλοντικές αρχές,
Στοχευμένη

εκπαίδευση

και

ενημέρωση

των

παραγωγών σχετικά με τα μέτρα που μπορούν να
λάβουν προκειμένου να μειωθούν οι περιβαλλοντικές
επιπτώσεις.

πρότυπη

Στον χώρο του Κέντρου θα βρίσκεται ενημερωτικό

τεχνογνωσία με σκοπό την ευρεία διάδοση των

υλικό και περιοδικά έντυπα διαθέσιμα στα μέλη του

μηνυμάτων και της πληροφορίας που σχετίζονται με

κέντρου και τον απλό επισκέπτη αναφορικά στην

την

κατανάλωση

αειφορία και τις ενέργειες του προγράμματος, των

προϊόντων με παράδειγμα το ελαιόλαδο. Οι κύριες

εταίρων και των συμβεβλημένων οργανισμών και

ομάδες στόχοι της ενημέρωσης είναι οι παραγωγοί και

εταιριών.

πρόσφατα

ερευνητικά

αειφορία

στη

έργα

παραγωγή

και

και

τη

οι καταναλωτές καθώς επίσης και οι πάσης φύσεως
εμπλεκόμενοι φορείς και επιχειρήσεις.

Η επίσκεψη,

εγγραφή και ενημέρωση μπορεί να

διεξαχθεί στο χώρο του κέντρου και με τη χρήση
του διαδικτύου «www.infoil.gr».

Κοινοφελής Επιχείρηση Δήμου
Μουσούρων (MUDE)
(Χανιά)

EDITORIAL
Βελτίωση της ποιότητας
Λόγω της πολύ θετικής εικόνας των προϊόντων

Θεσπίστηκαν επίσης κανόνες για τη βελτίωση των

ελαιολάδου, της σηµασίας που έχει η ελαιοκοµία

µεθόδων ανάλυσης, για τον προσδιορισµό της

για πολλά κράτη µέλη και της κυριαρχίας της ΕΕ

ποιότητας των προϊόντων και για τον καθορισµό

στην παγκόσµια αγορά ελαιολάδου, η µελλοντική

διαδικασιών συγκρότησης των οµάδων δοκιµαστών

πολιτική στον τοµέα του ελαιολάδου θα έχει ως

σύμφωνα με τον Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 796/2002

βασικό στόχο την περαιτέρω βελτίωση της

της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2002 (ΕΕ L128 της

ποιότητας του προϊόντος.

15.5.2002)

Στο πλαίσιο του µεταβατικού καθεστώτος που

χαρακτηριστικών

καθιερώθηκε το 1998 τροποποιήθηκαν οι ορισµοί

πυρηνελαίων καθώς και µε τις σχετικές µεθόδους

των κατηγοριών ελαιολάδου για να µπορέσουν

προσδιορισµού και τις συµπληρωµατικές σηµειώσεις

να καθιερωθούν αυστηρότεροι κανόνες και να

που

εφαρµοστούν

πιο

κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συµβουλίου

οργανοληπτικής

για τη δασµολογική και στατιστική ονοµατολογία και

πιο

αποτελεσµατικές

σύγχρονες
µέθοδοι

και

ανάλυσης. Αυτές οι µέθοδοι έγιναν ακόµη πιο

σχετικά

µε

του

περιλαµβάνονται

τον

προσδιορισµό

ελαιολάδου

στο

και

παράρτηµα

των
των

του

το κοινό δασµολόγιο.

ακριβείς το 2001 στο πλαίσιο µιας εκστρατείας
που

είχε

ως

στόχο

να

ενθαρρύνει

τους

Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Γενική Διεύθυνση Γεωργίας

παραγωγούς να επικεντρώσουν την προσπάθειά
τους

στην

ποιότητα

του

ελαιολάδου.

Τα

ισχύοντα πρότυπα βασίζονται σε έναν νέο ορισµό
των πυρηνελαίων και επιτρέπουν τον πλήρη
διαχωρισµό ανάµεσα σε αυτά τα έλαια και στα
µειονεκτικά παρθένα έλαια.

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

