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Χανιά, 11 Οκτωβρίου 2006 
 

 
Θέμα: Πρόσκληση στην ημερίδα του Ευρωπαϊκού ερευνητικού προγράμματος ECOIL 
«Ανάλυση Κύκλου Ζωής για την Οικολογική Παραγωγή Ελαιολάδου»  
 
 
Αξιότιμοι κυρίες/κύριοι  
 
Στα πλαίσια του ευρωπαϊκού έργου LIFE Περιβάλλον με τίτλο «Ανάλυση Κύκλου Ζωής ως 
Υποστηρικτικό Εργαλείο Λήψης Αποφάσεων για την Οικολογική Παραγωγή Ελαιολάδου» (ECOIL) θα 
θέλαμε να σας προσκαλέσουμε στην τελική ημερίδα του έργου με θέμα «Εργαλεία και Προτάσεις για 
την Οικολογική Παραγωγή Ελαιολάδου» που συνδιοργανώνεται από το Πολυτεχνείο Κρήτης, το 
Δήμο Βουκολιών και τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Πολεμαρχίου Ν. Χανίων. Η Ημερίδα θα 
πραγματοποιηθεί στις 30 Οκτωβρίου και ώρα 08.30, στο συνεδριακό χώρο του ξενοδοχείου 
Κάλλιστον, στα Χανιά. 
 
Το έργο ECOIL αφορά στην εφαρμογή της Ανάλυσης Κύκλου Ζωής (ΑΚΖ) στην παραγωγή του 
ελαιολάδου, στον εντοπισμό των παραμέτρων με τις σοβαρότερες επιπτώσεις στο περιβάλλον και στη 
βελτίωση του συνολικού παραγωγικού κύκλου του ελαιόλαδου. Κατά τη διάρκεια υλοποίησης των 
δράσεων αναπτύχθηκε κατάλληλη μεθοδολογία ΑΚΖ ώστε να γίνει αναλυτική καταγραφή και 
αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης στις συμμετέχουσες χώρες (Ελλάδα, Κύπρο, Ισπανία) με 
απώτερο στόχο να αναπτυχθούν κατάλληλοι συντελεστές για κάθε στάδιο της παραγωγικής 
διαδικασίας (καλλιέργεια ελαιόδενδρων, παραγωγή ελαιόλαδου, συστήματα διαχείρισης αποβλήτων 
και μεταφορά του ελαιόλαδου προς τους χώρους εμπορίας). Με τη βοήθεια των συντελεστών αυτών, 
κατέστη δυνατός ο καθορισμός εκείνων των παραμέτρων που έχουν σημαντική επίπτωση στο 
περιβάλλον και τη δημόσια υγεία. Με τον τρόπο αυτό, αναγνωρίσθηκαν τα στάδια εκείνα της 
παραγωγικής διαδικασίας τα οποία μπορούν να επανασχεδιασθούν/ βελτιστοποιηθούν ώστε να 
προωθηθεί μία πιο βιώσιμη παραγωγή ελαιολάδου. 
 



  
 
  

Στόχος μας είναι η ενημέρωση όσων εμπλέκονται στην παραγωγή, τυποποίηση και διάθεση του πολύ 
σημαντικού αυτού προϊόντος της χώρας, σχετικά με τα αποτελέσματα του έργου. Περισσότερες 
πληροφορίες για το πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα www.ecoil.tuc.gr.  
 
Σύμφωνα με το πρόγραμμα της Ημερίδας σας δίνεται η δυνατότητα συζήτησης και ολιγόλεπτης 
παρέμβασης-τοποθέτησης σχετικά με τα θέματα της Ημερίδας.  
 
Το αναλυτικό πρόγραμμα της Ημερίδας θα σας ανακοινωθεί σύντομα.  
 
Παρακαλούμε ενημερώστε μας μέχρι τις 20 Οκτωβρίου 2006 για τη συμμετοχή σας.  
Γραμματεία Συντονισμού: Αναστασία Χαλκίδου, Πασχαλία Μαχαιρά  
Τηλ. & fax: 2821037550 
E-mail: achalk@safety.tuc.gr, pmaxaira@safety.tuc.gr
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Με εκτίμηση, 
 
 
Ο επιστημονικός υπεύθυνος του προγράμματος ECOIL 
 
Δρ. Γεώργιος Παπαδάκης  
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ  
 
Τηλ.: 2821037316 
Fax: 2821037541 
E-mail: gpap@dpem.tuc.gr
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