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Πρακτικά συνάντησης της Ομάδας Εργασίας του 
Προγράμματος ECOIL με τον Δήμο Βουκολιών και 

Πολεμαρχίου Κρήτης (15-17 Ιουλίου 2005) 
 

1. Εισαγωγή 
Στα πλαίσια του προγράμματος πραγματοποιήθηκε επίσκεψη από μέλη της 

ερευνητικής ομάδας στο Δήμο Βουκολιών και συγκεκριμένα στo Δημοτικό 

Διαμέρισμα Πολεμαρχίου του Νομού Χανίων της Κρήτης κατά το χρονικό 

διάστημα 15 έως 17 Ιουλίου 2005.  

 

2. Μέλη ομάδας που μετέβησαν στην Κρήτη 
• Γεωργίου Κωνσταντίνος, Φυσικός Περιβάλλοντος, MSc 

• Μέντζης Ανδρέας, Χημικός Μηχανικός 

• Λιάππα Σοφία, Χημικός Μηχανικός 

 

3. Πρόγραμμα επίσκεψης 
Το πρόγραμμα περιελάμβανε τις εξής δραστηριότητες: 

 

Παρασκευή 15 Ιουλίου 2005:  
Συνάντηση των μελών της Ομάδας με τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του 

Προγράμματος Δρ. Γεώργιο Αρτ. Παπαδάκη του Τμήματος Μηχανικών 

Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης προκειμένου να 

καθοριστούν οι δράσεις που θα λάβουν χώρα κατά τη διάρκεια της 

συνάντησης του Σαββάτου αλλά και την δημιουργία υλικού που θα μοιρασθεί 

στους παρευρισκόμενους.  

 

Σάββατο 16 Ιουλίου 2005:  
Η συνάντηση έλαβε χώρα αρχικά στο Δημαρχείο του Δήμου Βουκολιών  

(09:00 – 14:00). Στην συνάντηση παρευρέθησαν ο Δήμαρχος Βουκολιών κ. 

Μπομπολάκης Νικόλαος, ο Αντιδήμαρχος και ο κ. Μάρκος Στεφανουδάκης 

Αντιπρόεδρος Αγροτικού Συνεταιρισμού Πολεμαρχίου. Στους 
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παρευρισκόμενους μοιράστηκαν ενημερωτικά φυλλάδια με αναλυτικές 

πληροφορίες για το πρόγραμμα.  

 

Η συνάντηση περιελάμβανε: 

 

Α. Εισαγωγική ομιλία του Δρ. Γεωργίου Παπαδάκη για το πρόγραμμα, την 

συμμετοχή του Πολυτεχνείου, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Δήμου.  

 

Β. Παρουσίαση άλλων προγραμμάτων LIFE από του κο. Γεωργίου 

Κωνσταντίνο καθώς και παρουσίαση μελετών ανάλυσης κύκλου ζωής σε άλλα 

προϊόντα. 

 

Γ. Αναλυτική παρουσίαση από τον κο. Ανδρέα Μέντζη του προγράμματος 

ECOIL, των δράσεων που θα λάβουν χώρα, τη συνδρομή του συγκεκριμένου 

Δήμου στην έκβαση της Ανάλυσης Κύκλου Ζωής του ελαιολάδου.  

 

Δ. Παρουσίαση από την κα. Σοφία Λιάππα της παρούσας φάσης του 

προγράμματος (Task 2: Ανάπτυξη μεθοδολογίας ΑΚΖ), των δράσεων που 

έχουν ολοκληρωθεί  (Task 1: Καταγραφή και αποτίμηση της υπάρχουσας 

κατάστασης) αλλά και την παρουσίαση των αποτελεσμάτων από 

ερωτηματολόγια που δόθηκαν σε ελαιοπαραγωγούς.   

 

Ε. Συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τη παραγωγή του 

ελαιολάδου (διαδικασίες και πρακτικές που εφαρμόζονται στη περιοχή, 

εμπλεκόμενοι φορείς, αρμοδιότητες και υποχρεώσεις των εμπλεκόμενων 

φορέων, νομοθετικό πλαίσιο, αρχές και προτεραιότητες που υιοθετούνται 

σχετικά με τη παραγωγή του ελαιολάδου, προβλήματα και τρόπος επίλυσής 

τους κλπ).  

 

ΣΤ. Στη συνέχεια ακολούθησε μια επίσκεψη σε τοπικό ελαιουργείο του 

Δημοτικού Διαμερίσματος Πολεμαρχίου όπου έγινε μία ξενάγηση στους 

χώρους όπου γίνεται η παραγωγή του ελαιολάδου.  
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