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Σχολικές Επισκέψεις στο Κέντρο 

Πληροφόρησης INFOIL 

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

INFOIL 

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η πρώτη σχολική επίσκεψη 
στο Κέντρο Πληροφόρησης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος INFOIL.  
Η Τρίτη τάξη του 8ου Δημοτικού Σχολείου Χανίων με την δασκάλα τους 
ενημερώθηκαν για τα οφέλη του ελαιολάδου και τις 
φιλοπεριβαλλοντικές μεθόδους παραγωγής του, μέσα από μια 
ζωντανή παρουσίαση από την συνεργάτιδα του προγράμματος κα. Α. 
Κοκολογιάννη, με προβολή μιας σειράς θεματικών εικόνων και ομαδική 
συμμετοχή σε ένα επιτραπέζιο παιχνίδι φτιαγμένο για το σκοπό της 
εκπαίδευσης των παιδιών αυτής της ηλικίας. Σκοπός της σχολικής 
επίσκεψης ήταν η εκπαίδευση των παιδιών στις έννοιες περιβάλλον και 
αειφορία με παραδείγματα την καλλιέργεια του ελαιώνα, τη φροντίδα 
του ελαιόδεντρου, το μάζεμα των ελιών και την αξία του ελαιόλαδο για 
την υγεία και για την προώθηση της φιλοπεριβαλλοντικής νοοτροπίας.  
Μέσα από αυτή την δραστηριότητα τα παιδιά ανακάλυψαν εμπειρίες 
που ήδη είχαν και τις εμπλούτισαν με γνώσεις ενώ μέσα από τον 
διάλογο και το ενημερωτικό παιχνίδι πού έγινε κατά τη διάρκεια της 
επίσκεψης, τα παιδιά μυήθηκαν στην έννοια της αειφορίας και τη 
σημασία του κύκλου ζωής των προϊόντων που χρησιμοποιούμε. 
Στόχος του προγράμματος είναι οι μελλοντικοί πολίτες  να είναι 
συνειδητοποιημένοι καταναλωτές, παραγωγοί και καλλιεργητές 
σύμφωνα με τις αρχές της αειφορίας, της ποιότητας και της υγείας. Η 
διοργάνωση σχολικών ενημερωτικών εκδηλώσεων αποτελεί ένα 
βασικό βήμα προς αυτήν την κατεύθυνση. 

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 
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(MUDE)  
(Χανιά) 



Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE+ INFOIL σε 
συνεργασία με την Δημοτική Επιχείρηση του Δήμου 
Πλατανιά και την Ομάδα Ολοκληρωμένης 
Διαχείρισης του Δήμου διοργάνωσε δύο (2) 
ενημερωτικές ημερίδες στην περιοχή του Δήμου 
Πλατανιά με σκοπό την ενημέρωση των παραγωγών 
ελαιολάδου για τις αλλαγές στην διαχείριση των 
καλλιεργειών και την προώθηση των αειφόρων 
προτύπων παραγωγής. 

Η πρώτη ημερίδα έλαβε χώρα στο Ίδρυμα 
«Ιουλιανός Τσιράκης» στο Σκινέ του Δήμου 
Πλατανιά στις 12 Δεκεμβρίου 2011 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 πρόεδρος της 
Δημοτικής Επιχείρησης Δ. Πλατανιά αφού 
καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους, τόνισε τη 
σημασία της ενημέρωσης των αγροτών του Δήμου 
πάνω στο κομμάτι της ανεξέλεγκτης λίπανσης και 
ψεκασμών καθώς και την μεγάλη προσπάθεια που 
γίνεται στον τομέα της διάδοσης της 
Ολοκληρωμένης Διαχείρισης.   
  
 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα: 

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

Ενημερωτικές Ημερίδες  INFOIL στην περιοχή του 
Δήμου Πλατανιά  

 
Ο κ. Δ. Σταθάκης (γεωπόνος – συνεργάτης 
προγράμματος INFOIL) παρουσίασε στη συνέχεια τα 
στάδια της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης και τα σημεία 
στα οποία θα πρέπει να εστιάσουν την προσοχή τους 
οι παραγωγοί που θέλουν να την ακολουθήσουν. 

Κατόπιν, ο γεωπόνος της ομάδας ολοκληρωμένης 
διαχείρισης του Δήμου προσπάθησε να εξηγήσει τις 
κατευθυντήριες γραμμές της ΚΑΠ για την 
πιστοποίηση των προϊόντων που παράγονται 
ακολουθώντας φιλοπεριβαλλοντικές πρακτικές καθώς 
και τον τρόπο επιδοτήσεων τους.   

Στα πλαίσια της ημερίδας έγινε παρουσίαση του 
προγράμματος «INFOIL» από τους εκπροσώπους 
του Πολυτεχνείου Κρήτης και συγκεκριμένα 
παρουσιάστηκαν οι στόχοι, οι σχετικές δράσεις και η 
πρόοδος και τα αποτελέσματα του προγράμματος 
έως τέλος του 2011.  

Ακολούθησε διάλογος μεταξύ των εισηγητών και των 
συμμετεχόντων ενώ η εκδήλωση έκλεισε με την 
παρουσίαση ενός ντοκιμαντέρ σχετικά με τις 
δυσάρεστες επιπτώσεις της ανεξέλεγκτης χρήσης 
φυτοφαρμάκων στην ανθρώπινη υγεία και το 
περιβάλλον. 
 



Η 2η κατά σειρά ημερίδα στην περιοχή του Δ. Πλατανιά 
με σκοπό την ενημέρωση των παραγωγών ελαιολάδου 
για τις αλλαγές στην διαχείριση των καλλιεργειών και 
την προώθηση αειφόρων προτύπων παραγωγής και 
κατανάλωσης, έλαβε χώρα στην Ορθόδοξη Ακαδημία 
στο Κολυμπάρι του Δήμου Πλατανιά στις 14 Δεκεμβρίου 
2011.  
Στην έναρξη της ημερίδας πραγματοποιήθηκε 
καλωσόρισμα προς τους συμμετέχοντες και τους 
εκπροσώπους των επίσημων φορέων που 
παρευρέθηκαν στην εκδήλωση και αναφέρθηκε η 
σημαντικότητα της ενημέρωσης των αγροτών του 
Δήμου στο κομμάτι της παραγωγής με φιλο-
περιβαλλοντικές πρακτικές, καθώς και η μεγάλη 
προσπάθεια που γίνεται για την διάδοση της 
Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στην συγκεκριμένη 
περιοχή.   
Στη συνέχεια παρουσιάστηκαν τα στάδια της 
Ολοκληρωμένης Διαχείρισης, οι κατευθυντήριες 
γραμμές της ΚΑΠ για την πιστοποίηση των «πράσινων 
προϊόντων» και η νέα πολιτική των επιδοτήσεων από 
ειδικούς γεωπόνους. 
Οι εκπρόσωποι του Πολυτεχνείου Κρήτης παρουσίασαν 
τους στόχους και τις δράσεις του Προγράμματος 
INFOIL. Επίσης έγινε αναφορά στα αναμενόμενα 
αποτελέσματα του Προγράμματος όπως: 
• Δημιουργία τάσης για υιοθέτηση ΦΣΔ στη παραγωγή 
ελαιολάδου: Βιολογική καλλιέργεια, Σύστημα 
Ολοκληρωμένης διαχείρισης. 
• Αύξηση του μεριδίου αγοράς του ελαιολάδου (και 
γενικότερα των προϊόντων) που παράγονται από ΦΣΔ, 
υπογραμμίζοντας τα θετικά οφέλη για την ποιότητα του 
προϊόντος, το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.  
Η ημερίδα ολοκληρώθηκε με την παρουσίαση του 
ντοκιμαντέρ για τις αρνητικές επιπτώσεις της αλόγιστης 
χρήσης φυτοφαρμάκων στο περιβάλλον και την υγεία 
του ανθρώπου.  
Έως το τέλος του Προγράμματος θα πραγματοποιηθεί 
σειρά ενημερωτικών ημερίδων σε περιοχές της Κρήτης 
και της Ηλείας. 

 



Η ελληνική γεωργία, όπως και η ευρωπαϊκή, υφίσταται 
τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης και των διεθνών 
εξελίξεων, μεταξύ των οποίων βρίσκονται στο 
προσκήνιο:  
•η παγκοσμιοποίηση των γεωργικών αγορών  
•η αυξημένη μεταβλητότητα των τιμών  
•η αλληλεξάρτηση της γεωργίας με την υπόλοιπη 
οικονομία  
•η «δυσκαμψία» στην παραγωγή γεωργικών 
προϊόντων  
•οι αλλαγές στην κατανάλωση και η εμφάνιση 
εναλλακτικών διατροφικών δικτύων  
•η ισχνή θέση των αγροτών και των επιχειρήσεών 
τους στην αλυσίδα τροφίμων σε συνδυασμό με τη 
χαμηλή συμμετοχή στη δημιουργία προστιθέμενης 
αξίας  
•τα εντεινόμενα περιβαλλοντικά προβλήματα σε 
συνδυασμό με την αβεβαιότητα λόγω των 
επιπτώσεων των κλιματικών αλλαγών αλλά και  
•οι ραγδαίες εξελίξεις στο χώρο της τεχνολογίας, των 
επικοινωνιών και της καινοτομίας.  
Όλα τα παραπάνω είναι μερικά χαρακτηριστικά 
στοιχεία που συνθέτουν τον κόσμο μέσα στον οποίο 
ζει, παράγει και λειτουργεί ο σημερινός αγρότης και η 
αγρότισσα προσπαθώντας να γίνει πιο 
αποτελεσματικός και πιο αειφόρος. Σε αυτές τις 
αλλαγές, έρχεται να προστεθεί και η τρέχουσα 
αναμόρφωση της ΚΑΠ, η οποία δίνει προτεραιότητα: 
στην ασφάλεια των τροφίμων, στο δίκαιο εμπόριο, στη 
γεωργική δραστηριότητα, στην ποιότητα των 
τροφίμων, στη βιοποικιλότητα, στο περιβάλλον, στην 
αποζημίωση για τη διατήρηση των δημοσίων αγαθών,  
στην αγροτική ανάπτυξη και στις «πράσινες» θέσεις 
εργασίας. 
Όλα αυτά περιγράφονται σε τρεις άξονες οι οποίοι 
ανταποκρίνονται στους στόχους της πράσινης 
πολιτικής για την Ευρώπη του 2020: 
α) βιώσιμη παραγωγή τροφίμων 
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β) αειφορική διαχείριση των φυσικών πόρων και δράσεις 
υπέρ του κλίματος  

γ) ενίσχυση της χωρικής συνοχής στις αγροτικές 
περιοχές.  

 Ορισμένες από τις σημαντικές προτάσεις, σε αυτήν τη 
διαδικασία της αναμόρφωσης της ΚΑΠ, είναι και η 
εισαγωγή της έννοιας του «ενεργού αγρότη» (ως τον 
αποκλειστικό δικαιούχο των άμεσων ενισχύσεων) του 
«μικρού παραγωγού» και της «γεωργικής 
δραστηριότητας», έννοιες οι οποίες θα κατέχουν, όπως 
φαίνεται, ιδιαίτερη σημασία και αξία στο μέλλον.      

 Παρά τις δυσμενείς, κατά καιρούς, εξελίξεις, η 
σπουδαιότητα του αγροδιατροφικού συστήματος και 
του γεωργικού τομέα παραμένει υψηλή για την ελληνική 
οικονομία. Εκτιμάται ότι προσφέρει απασχόληση στο 
12,4% του οικονομικά ενεργού πληθυσμού, αμέσως 
μετά τον τομέα του εμπορίου (18,1%). Το 2010, σε 
σύγκριση με το 2008, οι νέες θέσεις εργασίας στον 
πρωτογενή τομέα είναι της τάξεως των 32.900 και 
πλέον, από τις οποίες το 97% αναλογεί στη γεωργία και 
το υπόλοιπο στην αλιεία. Στο διάστημα αυτό, 
συγκριτικά, ανακτήθηκε σχεδόν στο σύνολό της η 
απώλεια των  θέσεων εργασίας της περιόδου 2005-
2008. Η θέση αυτή ισχυροποιείται με τις θετικές 
εξελίξεις στο εμπορικό ισοζύγιο γεωργικών προϊόντων 
και με την ανάπτυξη του ενδιαφέροντος για είσοδο 
νέων στο γεωργικό επάγγελμα, ενώ παράλληλα, οι 
αγροτικές περιοχές της χώρας δεν παύουν να είναι ο 
βασικός τροφοδότης της βιομηχανίας τροφίμων και 
ποτών αλλά και πλοηγός της τουριστικής ανάπτυξης 
της υπαίθρου.  

 Είναι φανερό ότι όχι μόνον απειλές αλλά και ευκαιρίες 
επαναπροσδιορίζονται μέσα από αυτές τις εξελίξεις και 
είναι σημαντικό να αναδειχθούν. Μέσα σε αυτό το 
περιβάλλον λοιπόν που δημιουργεί πληθώρα 
ευκαιριών αλλά και απειλών, πραγματοποιείται το 12ο 
Πανελλήνιο Συνέδριο Αγροτικής Οικονομίας. Καλείται 
λοιπόν η Επιστημονική Κοινότητα να συνεισφέρει στην 
ανάδειξη νέων ευκαιριών για την επανασύνθεση του 
αναπτυξιακού ρόλου της ελληνικής γεωργίας μέσα από 
τη μελέτη των προβλημάτων, την  παρουσίαση των 
συμπερασμάτων της ερευνητικής αναζήτησης και της 
διδακτικής της εμπειρίας, να αναδείξει τις αξίες της και 
να προτείνει λύσεις. 

 
 Πηγή: http://www.etagro.gr 

Οικονομική κρίση: Νέες ευκαιρίες για την επανασύνθεση του 
αναπτυξιακού ρόλου της ελληνικής γεωργίας 

12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγροτικής Οικονομίας Α.Π.Θ., Νοέμβριος 2012   
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