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Συνεργασία INFOIL-Κέντρο 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Βάμου 

Προώθηση αειφόρων προτύπων παραγωγής και 
κατανάλωσης: το παράδειγμα του ελαιολάδου – 

INFOIL 

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης  (ΚΠΕ) Βάμου, στα πλαίσια 
των Δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση & Δια 
βίου Μάθηση», που αφορά τα Κέντρα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον 
και την Αειφορία, σε συνεργασία με τους υπεύθυνους Σχολικών 
Δραστηριοτήτων A’/βαθμιας και B’/βαθμιας Εκπαίδευσης Ν. Χανίων 
αλλά και την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Προγράμματος INFOIL, 
διοργάνωσε Εσπερίδα Ενημέρωσης - Ευαισθητοποίησης των πολιτών 
και φορέων του Νομού Χανίων, στις 23 Φεβρουαρίου  2012, και ώρα 
18:30 μ.μ. στο Νεώριο Μόρο (Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Χανίων) με θέμα 
την ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. 
Στόχος της εσπερίδας ήταν η ενημέρωση, ευαισθητοποίηση αλλά και ο 
προβληματισμός της τοπικής κοινωνίας γύρω από το θέμα της 
αειφορικής ανάπτυξης καθώς και για τις προεκτάσεις της σε 
παραγωγικές διαδικασίες, όπως η αγροτική ανάπτυξη. Στην εσπερίδα 
συμμετείχαν κυρίως εκπαιδευτικοί οι οποίοι, είχαν την δυνατότητα να 
γνωρίσουν το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμά INFOIL και τη λειτουργία του 
Κέντρου Πληροφόρησης για το ελαιόλαδο ως έναν ενδιαφέρον  
προορισμό για σχολικές επισκέψεις με εκπαιδευτικό χαρακτήρα που 
θα βοηθήσουν τους μαθητές να γνωρίσουν από κοντά τις έννοιες της 
βιολογικής καλλιέργειας του ελαιολάδου και της αειφορίας μέσα από το 
ειδικά διαμορφωμένο πρόγραμμα που παρουσιάζεται στο Κέντρο 
Πληροφόρησης. 

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 

Κοινοφελής 
Επιχείρηση 

Δήμου 
Μουσούρων 

(MUDE)  
(Χανιά) 



Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE-INFOIL σε 
συνεργασία με την Ένωση Αγροτικών 
Συνεταιρισμών Ρεθύμνου διοργάνωσε μια ημερίδα – 
εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα τα Αειφορικά 
Συστήματα και τους τρόπους διαχείρισής τους, τις 
καλλιεργητικές πρακτικές και γενικότερα την 
διαχείριση του εδάφους και των ελαιόδεντρων για 
την προστασία τους από προβλήματα διάβρωσης 
και ερημοποίησης σε πυρόπληκτες περιοχές. 
Η Ημερίδα έλαβε χώρα στο Δημαρχείο του Δήμου 
Αγίου Βασιλείου του Νομού Ρεθύμνου στις 14 
Μαρτίου στις 18:00 μ.μ. και στην οποία συζητήθηκαν 
οι λόγοι για τους οποίους οι παραγωγοί πρέπει να 
στραφούν στην Βιολογική Καλλιέργεια και στο 
Σύστημα της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης καθώς και 
οι δράσεις του Προγράμματος INFOIL προς αυτήν 
την κατεύθυνση. 
Στην έναρξη της εκδήλωσης ο κ. Τσιριντάνης, 
εκπρόσωπος της ΕΑΣ Ρεθύμνου αφού καλωσόρισε 
τους παρευρισκομένους, αναφέρθηκε στο 
πρόγραμμα της ημερίδας τονίζοντας την σημασία 
της ενημέρωσης των κατοίκων της περιοχής πάνω 
στο κομμάτι της διαχείρισης του εδάφους και των 
ελαιώνων μετά τις πυρκαγιές του καλοκαιριού που 
ήταν καταστροφικές και την ανάγκη για αναδασμό 
και αναγέννηση της περιοχής με πρακτικές φιλικές 
προς το περιβάλλον. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα: 

www.infoil.gr  &  wwww.infoil.tuc.gr 

Ενημερωτικές Ημερίδες  INFOIL στην περιοχή του 
Νομού Ρεθύμνου 

 
Οι εισηγήσεις ξεκίνησαν με την παρουσίαση του 
Προγράμματος «INFOIL» από την επιστημονική 
συνεργάτιδα του Πολυτεχνείου Κρήτης, κα. Λίτου 
Κατερίνα. 
Συγκεκριμένα παρουσιαστήκαν οι στόχοι του 
Προγράμματος «INFOIL» καθώς και οι οι δράσεις του 
δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις δράσεις που έχουν 
πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα όπως: 
•H συλλογή δεδομένων από ομάδες – στόχους 
(ερωτηματολόγια). Βάση δεδομένων 
•Η αποτύπωση των χαρακτηριστικών της παραγωγής 
ελαιολάδου 
•Η Ανάπτυξη Πλάνου Ενεργειών για την Προώθηση 
της Οικολογικής Παραγωγής (Συντονισμός από 
Συμβουλευτική Επιτροπή)  
•Τα κριτήρια για την οικολογική παραγωγή και την 
ποιότητα του ελαιολάδου. Πλάνο Επικοινωνίας και 
Διάδοσης Γνώσης 
•Η μελέτη σχετικά με τον κίνδυνο υποβάθμισης του 
εδάφους, σε δύο (2) πιλοτικές περιοχές 
•Η δημιουργία Κέντρου Πληροφόρησης στην Κρήτη 
και στην Ηλεία   
•Τα Εκπαιδευτικά Σεμινάρια & οι Ενημερωτικές 
Ημερίδες σε Κρήτη και Ηλεία   



•Πιλοτική εφαρμογή Φιλοπεριβαλλοντικών Συστημάτων 
Διαχείρισης (ΦΣΔ) στην παραγωγή ελαιολάδου 
(Περιοχή Μουσούρων) 
•Συνεργασία με την Α’ & Β’ Εκπαίδευση Χανίων και 
Ρεθύμνου 
•Εκδηλώσεις ενημέρωσης και ελαιογευσίας. 
Επίσης έγινε αναφορά στις δράσεις που πρόκειται να 
πραγματοποιηθούν μέχρι το τέλος του Προγράμματος 
καθώς και στα αναμενόμενα αποτελέσματα του 
Προγράμματος όπως η δημιουργία τάσης για υιοθέτηση 
ΦΣΔ στην παραγωγή ελαιολάδου και η αύξηση μεριδίου 
αγοράς του. 
Στα πλαίσια του εκπαιδευτικού σεμιναρίου, ο κ. 
Μετζιδάκης παρουσίασε τα φιλοπεριβαλλοντικά 
συστήματα της ελαιοκαλλιέργειας και συγκεκριμένα την 
βιολογική καλλιέργεια και το Σύστημα Ολοκληρωμένης 
Διαχείρισης υπογραμμίζοντας τις μεταξύ τους διαφορές 
αλλά και τα οφέλη που προκύπτουν από τα δύο αυτά 
συστήματα. Το σεμινάριο επικεντρώθηκε στις επίκαιρες 
καλλιεργητικές εργασίες στην ελαιοκαλλιέργεια, όπως 
την διαχείριση του εδάφους με ορθές πρακτικές όσον 
αφορά το κλάδεμα την λίπανση και την ποιότητα. 
Αναφέρθηκε διεξοδικά στο σκοπό, στα είδη και στα 
κριτήρια για την επιλογή του κλαδέματος ειδικότερα σε 
περιοχές που έχουν καταστραφεί από πυρκαγιές όπως η 
συγκεκριμένη περιοχή του Ρεθύμνου. 
Κατόπιν ο κ. Τσιριντάνης, πρόβαλε το μοντέλο της 
αγροτικής οικογένειας μέσα από εικόνες αγροτικών 
οικογενειών που έχουν αναπτυχθεί σε πολλές χώρες, 
υπογραμμίζοντας τα οφέλη που μπορούν να 
αποκομιστούν τόσο ως προς το περιβάλλον, την 
ποιότητα του προϊόντος που μπορούν να παράγουν, την 
μείωση του λειτουργικού κόστους μέσω της αυτάρκειας 
των αγαθών και τέλος ως προς την συμβολή της 
αγροτικής οικογένειας στην αειφορική ανάπτυξη. 
  Ακολούθησε συζήτηση και διάλογος με τους 
παρευρισκομένους οι οποίοι είχαν πολλά ερωτήματα 
γύρω από τις ορθές καλλιεργητικές πρακτικές στην 
πυρόπληκτη περιοχή τους, ενώ δεν έκρυψαν το έντονο 
ενδιαφέρον τους για ενημέρωση γύρω από τα 
συγκεκριμένα θέματα ζητώντας από τον δήμο τους να 
αναλάβει πρωτοβουλία σε θέματα διοργάνωσης 
ενημερωτικών ημερίδων και εκδηλώσεων που θα 
αποσκοπούν στην πληροφόρηση και εκπαίδευση των 
αγροτών και των κατοίκων της περιοχής.  
  



Αλλαγή της κατηγοριοποίησης του ελαιολάδου, 
καλύτεροι μηχανισμοί ελέγχου και συνεργασία με 
τις τρίτες χώρες που καλλιεργούν την ελιά, είναι 
μερικά από τα μέτρα που θα περιλαμβάνει το 
στρατηγικό σχέδιο της Κομισιόν για το 
ελαιόλαδο, το οποίο παρουσιάζεται τον επόμενο 
μήνα. 
Ο Επίτροπος Ντατσιάνμ Τσιόλος συμφώνησε 
στην ανάγκη οι παραγωγοί να καρπωθούν 
μεγαλύτερο μέρος της υπεραξίας του προϊόντος 
τους. 
Ο επίτροπος, βρέθηκε στην Ανδαλουσία όπου 
συναντήθηκε με παραγωγούς και με μέλη της 
ισπανικής διεπαγγελματικής ένωσης ελαιολάδου. 
Στη συνάντηση παρέστησαν τόσο ο Ισπανός 
υπουργός Γεωργίας, Μιγέλ Αρίας Κανιέτε, όσο 
και η ομόλογός του από την περιφέρεια της 
Ανδαλουσίας, Κλάρα Αγκιλέρα.  
Μιλώντας στα μέσα ενημέρωσης, ο κ. Τσιόλος 
ανακοίνωσε ότι το σχέδιο δράσης για το 
ελαιόλαδο θα οριστικοποιηθεί μέσα στο Μάιο. 
Στη συνέχεια, ο επίτροπος θα συναντηθεί με 
τους υπουργούς γεωργίας της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για να οριστικοποιηθεί η εφαρμογή του. 
Ανάμεσα στα μέτρα για τα οποία δεσμεύτηκε ο κ. 
Τσιόλος είναι η αναδιάρθρωση του κλάδου και η 
βελτίωση της τυποποίησης του ελαιολάδου, με 
στόχο τη βελτίωση της ποιότητας. Συγκεκριμένα, 
οι προτάσεις του θα περιλαμβάνουν «μια σειρά 
μηχανικών και χημικών τεστ ώστε να 
εντοπίζονται καλύτερα οι παράνομες προσμίξεις 
του ελαιόλαδου, τη βελτίωση της 
κατηγοριοποίησης, περισσότερους ποιοτικούς 
ελέγχους διότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν 
υποχρεωτικοί έλεγχοι», όπως ανέφερε ο ίδιος. 
Επίσης, ο επίτροπος έκανε λόγω για «καλύτερη 
προσαρμογή της παραγωγής στη ζήτηση, ώστε 
να ενισχυθεί η ποιότητα και η τυποποίηση». Ο κ. 
Τσιόλος είπε ότι θα συνεργαστεί με το Διεθνές 
Συμβούλιο Ελαιολάδου, ώστε μαζί να 
προτείνουν μέτρα που θα ωφελήσουν 
παραγωγούς και καταναλωτές, εντός και εκτός 
Ευρώπης. «Θέλουμε και οι άλλοι παραγωγοί να 
υιοθετήσουν τις ίδιες προδιαγραφές, για να 
μπορούμε να τις εφαρμόζουμε σε όλα τα 
επίπεδα», παρατήρησε.  

Για περισσότερα άρθρα και πληροφορίες επισκεφτείτε το portal στη διεύθυνση 
  www.infoil.gr  

EDITORIAL 

 Οι Ισπανοί, μέσω της διεπαγγελματικής ζήτησαν 
από τον κ. Τσιόλο να λάβει μέτρα για τη 
συγκέντρωση της προσφοράς προϊόντος, ώστε οι 
παραγωγοί να μπορούν να διαπραγματευτούν επί 
ίσης όρους με τους λιανέμπορους. Ο επίτροπος 
συμφώνησε στην ανάγκη οι παραγωγοί να 
καρπωθούν μεγαλύτερο μέρος της υπεραξίας του 
προϊόντος τους. Η διεπαγγελματική ζήτησε ακόμα 
να απαγορευτεί η πρόσμιξη του ελαιολάδου με 
άλλα έλαια και να γίνει υποχρεωτική η σωστή 
σήμανση του ελαιολάδου στα εστιατόρια. 

  
 Θετικές οι πρώτες αντιδράσεις 
 Τα στοιχεία της Eurostat δείχνουν ότι η αξία της 

παραγωγής ελαιολάδου, το 2011 έπεσε 3,4% σε 
σχέση με το 2010. Οι τιμές του ελαιολάδου στην 
Ε.Ε. σε πραγματικούς όρους είναι οι μισές σε 
σχέση με το 2002 (-47,8%). Εδώ και καιρό ζητάμε 
ένα μακροπρόθεσμο στρατηγικό σχέδιο για τον 
κλάδο, ώστε να μην ξανασυμβούν τέτοιες 
διαταράξεις».  

 Στο θέμα αναφέρθηκε κι ο Πέκα Πέσονεν, γενικός 
γραμματέας της οργάνωσης: «Χαιρετίζουμε την 
κίνηση της Κομισιόν, να δημοσιεύσει ένα σχέδιο 
δράσης το Μάιο. Απέναντι στην αγοραστική 
δύναμη λίγων σουπερμάρκετ, πρέπει να 
ενισχυθεί η θέση των αγροτών στην αλυσίδα 
εφοδιασμού τροφίμων. 

 Ένας τρόπος για να επιτευχθεί αυτό είναι να 
αναπτυχθούν ακόμα περισσότερο οι ομάδες 
παραγωγών, όπως οι συνεταιρισμοί. Επίσης 
πρέπει να επικαιροποιηθεί ο μηχανισμός της 
ιδιωτικής αποθεματοποίησης. Επίσης είμαστε 
υπέρ της ενίσχυσης των μέτρων προώθησης, 
ώστε να γίνουν πιο ευέλικτα και αποτελεσματικά. 
Η ελιά είναι ζωτικής σημασίας για τις χώρες 
παραγωγής -Ισπανία, Ιταλία, Ελλάδα, 
Πορτογαλία, Γαλλία - για τη διατήρηση της 
απασχόλησης στις αγροτικές περιοχές, ειδικά 
στην οικονομική κρίση που διανύουμε».  

 Πηγή: http://www. agronews.gr 

Αλλαγές από την Κομισιόν στην αγορά ελαιολάδου  

http://www.infoil.gr/�
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