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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 – Τμ. Μηχανικών
Παραγωγής και ∆ιοίκησης
- Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός
(ΕΛΓΟ) «∆ΗΜΗΤΡΑ» - Ινστιτούτο
Ελιάς και Υποτροπικών Φυτών
Χανίων
- Αναπτυξιακή Εταιρία Περιφέρειας
∆υτικής Ελλάδας Α.Ε. Ο.Τ.Α.
- Κοινωφελής
Επιχείρηση
∆ήμου
Πλατανιά

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε μετά από πρόσκληση του Ευρωπαϊκού
Προγράμματος OLIVE CLIMA στα πλαίσια των δράσεων του για δικτύωση
με άλλα Προγράμματα που έχουν συγγενές αντικείμενο και έλαβε χώρα
στο Ινστιτούτο ∆ασικών Ερευνών στην Αθήνα.
Σκοπός της συνάντησης αυτής ήταν να γίνει μια σύντομη παρουσίαση των
Προγραμμάτων που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή από τους
εκπροσώπους τους και να βρεθούν τα σημεία εκείνα στα οποία θα
μπορούν να συνεργαστούν. Το Έργο LIFE INFOIL εκπροσώπησαν
συνεργάτες από το Πολυτεχνείο Κρήτης και του Ινστιτούτο Ελιάς &
Υποτροπικών φυτών Χανίων, οι οποίοι παρουσίασαν τους στόχους και τα
αποτελέσματα δίνοντας έμφαση στα παραδοτέα που μπορούν να
αποτελέσουν σημείο αναφοράς για δικτύωση με τα άλλα προγράμματα.
Προβλήθηκε το τηλεοπτικό σποτ του INFOIL το οποίο και απέσπασε
θετικά σχόλια ενώ υπογραμμίστηκε το γεγονός ότι το συγκεκριμένο Έργο
είναι ένα Πρόγραμμα Πληροφόρησης και αυτό είναι και η βασική του
διαφορά από τα Έργα που συμμετείχαν στη συνάντηση και για αυτό το
λόγο είναι πολύ σημαντική η δικτύωση με συναφή έργα αλλά και η
προβολή των αποτελεσμάτων.
Ακολούθησε συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των
συμμετεχόντων για το πλαίσιο μέσα στο οποίο μπορούν να
συνεργαστούν. Το Προεδρείο της Συνάντησης τόνισε ότι μόνο η ομάδα
του INFOIL κατέθεσε προτάσεις προς δικτύωση και συνεργασία
θεωρώντας ότι το Εκπαιδευτικό της Πρόγραμμα μπορεί να αποτελέσει την
αρχή για μεταξύ τους συνεργασία.
Ο συντονιστής του Έργου OLIVE CLIMA κ. Φάμελλος, πρότεινε τη
δημιουργία μιας διαδικτυακής πλατφόρμας μέσα από την οποία τα Έργα
θα μπορούν να αναρτούν στοιχεία, αποτελέσματα και δράσεις και θα θέτει
την βάση για επικοινωνία μεταξύ των Προγραμμάτων ενώ η mailing-list
της συγκεκριμένης συνάντησης να είναι ανοικτή ώστε να υπάρχει άμεση
επικοινωνία μεταξύ των εκπροσώπων των Έργων που σχετίζονται με την
Κλιματική Αλλαγή.
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Συμμετοχή του INFOIL στην εκδήλωση «Φεγγάρι
στη Ρόδα»
Κάθε χρόνο πραγματοποιείται στην πόλη
των Χανίων μια εκδήλωση – γιορτή για
τους λάτρεις του ποδήλατου.
Το Φεγγάρι στη ρόδα πραγματοποιήθηκε
την Παρασκευή 24/5 ήταν κάτι παραπάνω
από ένα παιχνίδι. Με συμμετοχές που
ξεπέρασαν τους 900 παίχτες ήταν ένα
βροντερό παρόν του ποδηλάτου στην πόλη
των Χανίων. Ήταν και μία απόδειξη ότι η
συμμετοχικότητα και η αυτό-οργάνωση
καταφέρνει τα πάντα και μάλιστα χωρίς
χορηγούς, ούτε κέρδος. Ο καθένας με τον
τρόπο που μπορούσε, επαγγελματίες και
απλοί λάτρεις του ποδηλάτου προσέφεραν
τις γνώσεις, τα υλικά και τον χρόνο τους για
αυτή τη γιορτή του ποδηλάτου.
«Οι ποδηΛάτρεις είναι μια ιδέα. ∆εν έχει
καταστατικό, ούτε ιεραρχία και θα παραμείνει έτσι,
σε πείσμα όσων προσπαθούν να καπελώσουν, να
εμποδίσουν ή να καλουπώσουν την δυναμική μας.
Ο εμπνευστής του Φεγγάρι στη Ρόδα και θεμέλιος
λίθος των ποδηΛάτρεων Γιάννης Κτιστάκης μπορεί
να μην είναι πια στη ζωή αλλά το όραμά του και οι
ιδέες του ζουν μέσα σε όλους όσους τον γνώρισαν.
∆εν θα παίζουμε ούτε θα ποδηλατούμε με άδειες
στην πόλη μας. Αρκετοί νόμοι και κανόνες έχουν
κάνει τη ζωή μας αφυδατωμένη. Ώρα να βγούμε
από τα σπίτια μας ελεύθεροι», δηλώνουν οι
εμπνευστές του θεσμού.
Φεγγάρι στη ρόδα - Επεισόδιο 6- Κάντε όλοι
στην μπάντα
τί είναι το φεγγάρι στη ρόδα;
1.τοπική ρήση για την πανσέληνο
2.παιχνίδι πόλης με ποδήλατο
3.ταινία μικρού μήκους
ποιοι παίζουν;
ο καθένας που μπορεί να ποδηλατεί. Ο βασικός
κανόνας παιχνιδιού είναι : να κυνηγάς δασκάλους, να
παίρνεις γράμματα, να συμπληρώνεις την λέξη, και
όπου χρειαστεί να περνάς δοκιμασίες και να βγάζεις
τον ηθοποιό σταρ που κρύβεις μέσα σου.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα:

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

Συμμετοχή του INFOIL στην εκδήλωση «Φεγγάρι
στη Ρόδα»

Η διαδικασία:
Όλοι οι συμμετέχοντες συγκεντρώνονται στην
αφετηρία (πλατεία Aγοράς), και το παιχνίδι ξεκινά. Οι
∆άσκαλοι φεύγουν πρώτοι, τους δίνονται 10’ λεπτά
να “εξαφανιστούν” μες στην πόλη. Αμέσως μετά
έρχεται η σειρά σου, και με τους υπόλοιπους
συμπαίκτες
ξεκινάς
την
φεγγαροποδηλατάδα/
κυνηγητό.
Κυνηγάς
τους
διασκορπισμένους
δάσκαλους με σκοπό να τους πάρεις τα γράμματα!
Και το φεγγάρι μέσα σ΄ όλα στρογγυλό και φωτεινό,
Μιλάει. Οι συμμετέχοντες πρέπει να έχουν μαζί τους
ραδιοφωνάκι (πχ από κινητό τηλ.), και να είναι
συντονισμένοι με τους 5 παρακάτω ραδιοφωνικούς
σταθμούς: ∆ίκτυο 91,5
D-code 96,2
Kρήτη FM
101,5 Super 89,6 και Music box 106,5.
Οι ποδηλάτες που συμμετέχουν θα πρέπει να κάνουν
ό,τι καλύτερο προκειμένου στο πέρασμα δύο ωρών
να έχουν σχηματισμένη έστω και μια λέξη, ώστε να
διεκδικήσουν τα έπαθλα. Όπως και πέρυσι μπορεί
κάποιος να παίζει μόνος του αλλά μέσα σε μία από
τις 4 μεγάλες χρωματο-ομάδες (κόκκινη, κίτρινη,
πράσινη, μπλε).
Κερδίζει η ομάδα με τις περισσότερες λέξεις στην
κάλπη.
- όσες πιο πολλές φορές σχηματίσεις την λέξη τόσο
βοηθάς τη χρωματο-ομάδα σου.
- άκου το ράδιο για έξτρα βοήθεια άλλωστε αυτό είναι
το Φεγγάρι και θα σε καθοδηγεί.
-να συμμετέχεις στα δρώμενα αυτά γιατι θα σε
αξιολογήσουν ως «ηθοποιάρα» για την χρυσή ρόδα
(Α’ γυναικείου και Α’ ανδρικού ρόλου).
INFOIL και φεγγάρι στη ρόδα
Μέσα σε αυτή την εκδήλωση –γιορτή, το Ευρωπαϊκό
Πρόγραμμα INFOIL συμμετείχε ενεργά και μέσα από
το κυνήγι των γραμμάτων μετέδωσε τα βασικά
μηνύματά του. Το Κέντρο Πληροφόρησης INFOIL
αποτέλεσε μέρος του παιχνιδιού μιας και αποτελούσε
bike stop για τους συμμετέχοντες οι οποίοι πρώτα
έπρεπε να το επισκεφτούν και κατόπιν να
απαντήσουν στις ερωτήσεις που ήταν φτιαγμένες

από συνεργάτες του INFOIL για να πάρουν το
γράμμα που απαιτούσαν οι όροι του
παιχνιδιού. Οι συμμετέχοντες έπρεπε να έχουν
διαβάσει το ενημερωτικό φυλλάδιο του ΙNFOIL
ώστε να μπορέσουν να απαντήσουν στις
ερωτήσεις. Παράλληλα επειδή η καθοδήγηση
των συμμετεχόντων γινόταν μέσω του
ραδιοφώνου, σε τακτά χρονικά διαστήματα και
καθ’ όλη την διάρκεια του παιχνιδιού, έπαιζε το
ραδιοφωνικό σπότ του INFOIL μέσα από τους
5 ραδιοφωνικούς σταθμούς που κάλυπταν την
διοργάνωση. Η εκδήλωση είχε μεγάλη
απήχηση και το INFOIL διέδωσε τα μηνύματά
που ήθελε μέσα από το παιχνίδι και αυτή την
γιορτή του ποδηλάτου σε περίπου 1000
συμμετέχοντες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα:

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

EDITORIAL
Κοινοτικά κονδύλια 18 δισ. στους αγρότες μέχρι το 2020
Ξεκαθαρίζει το τοπίο για τις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις που
έχουν λαμβάνειν οι Ελληνες αγρότες την επόμενη
επταετία, μετά τη συμφωνία που επιτεύχθηκε στο
Συμβούλιο των Υπουργών Γεωργίας, στο Λουξεμβούργο,
για την αναθεώρηση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής
(ΚΑΠ) και την επίτευξη συμβιβασμού που ανακοινώθηκε
χθες για τον νέο πολυετή προϋπολογισμό της Ε.Ε.
Ελληνικές
διπλωματικές
πηγές
στις
Βρυξέλλες
εμφανίζονταν ικανοποιημένες από το γεγονός ότι η
μείωση των διαθέσιμων πόρων για τη χώρα μας ήταν
εξαιρετικά περιορισμένη, ενώ το μερίδιο της ΚΑΠ στον
ευρωπαϊκό προϋπολογισμό παραμένει τεράστιο (περί το
38% ή 373 δισ. ευρώ). Ως εκ τούτου, οι φόβοι που είχαν
διατυπωθεί τα προηγούμενα χρόνια ότι «οι αγροτικές
επιδοτήσεις θα καταργηθούν μετά το 2013 για την
Ελλάδα», διαψεύδονται οριστικά.
Πιο συγκεκριμένα, οι άμεσες επιδοτήσεις για την ελληνική
γεωργία διαμορφώνονται περίπου στα 2 δισ. ευρώ
ετησίως, για τα επόμενα επτά χρόνια. Επίσης, στελέχη
του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης δεν έκρυψαν την
ανακούφισή τους για το ότι οι ελληνικοί βοσκότοποι, που
κινδύνευαν να βρεθούν εκτός επιδοτήσεων, θα
επιδοτούνται κανονικά και την επόμενη επταετία. Πέραν
των άμεσων επιδοτήσεων, η Ελλάδα αναμένει και 3,7
δισ. ευρώ για προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης, ποσό
καθόλου μειωμένο σε σχέση με την τρέχουσα
προγραμματική περίοδο. Ετσι, το σύνολο των κοινοτικών
κονδυλίων για την ελληνική γεωργία θα προσεγγίσει τα
18 δισ. ευρώ μέχρι το 2020. Οι νέοι αγρότες στην Ελλάδα
θα χρηματοδοτούνται και από τους δύο πυλώνες
(κονδύλια για ανάπτυξη και άμεσες επιδοτήσεις).

Επίσης, οι μικρές εκμεταλλεύσεις, που εισπράττουν
επιδοτήσεις μέχρι 2.000 ευρώ τον χρόνο και που
αποτελούν τη συντριπτική πλειοψηφία στην Ελλάδα,
δεν θα επιβαρύνονται με μειώσεις σε περιπτώσεις που
οι δαπάνες της ΚΑΠ ξεπεράσουν τα διαθέσιμα
κονδύλια, όπως συμβαίνει με τις μεγαλύτερες
εκμεταλλεύσεις.
Επιπλέον, αποφασίστηκαν υποχρεωτικές σταδιακές
μειώσεις στις ενισχύσεις πάνω από 150.000 ευρώ,
μέτρο που οδηγεί σε βελτιωμένη ανταγωνιστική θέση
τις μικρές εκμεταλλεύσεις, που επικρατούν στην
Ελλάδα. Εξίσου σημαντικό για τη χώρα μας είναι ότι τα
ποσοστά της συνδεδεμένης ενίσχυσης, που μπορεί να
δίνεται σε συγκεκριμένα προϊόντα όπου επιδιώκεται η
τόνωση της παραγωγής τους, γίνεται 8% για την
Ελλάδα (από 5% σήμερα) και δόθηκε εξουσιοδότηση
στην Επιτροπή να προτείνει την ενίσχυση και
προϊόντων που σήμερα εξαιρούνται. Προβλέπεται
ακόμη πρόσθετο ποσοστό 2% για τα πρωτεϊνούχα
προϊόντα και θα υπάρχει έτσι η δυνατότητα να
ενθαρρυνθεί η παραγωγή μερικών ευαίσθητων
προϊόντων για την ενίσχυση της οικονομίας.
Το πλέον «ριζοσπαστικό» στοιχείο πάντως της νέας
ΚΑΠ, για την επόμενη προγραμματική περίοδο, είναι η
στροφή προς την ενίσχυση οικολογικών και
«βιώσιμων» καλλιεργειών. Εν ολίγοις, η νέα ΚΑΠ θα
είναι πιο «πράσινη». Ετσι, το 30% της συνολικής
επιδότησης θα δίνεται στους γεωργούς με την
προϋπόθεση ότι τηρούν τρεις βασικές περιβαλλοντικές
υποχρεώσεις (εναλλαγή καλλιεργειών, αγρανάπαυση,
διατήρηση μονίμων βοσκοτόπων και διατήρηση
περιοχών οικολογικής εστίασης). Με δεδομένο όμως
τον κατακερματισμό του κλήρου στην Ελλάδα σε
μικρές καλλιέργειες, οι περισσότεροι αγρότες στη
χώρα μας θα εξαιρούνται από τις «πράσινες»
υποχρεώσεις των Ευρωπαίων συναδέλφων τους. Πιο
συγκεκριμένα, οι εκμεταλλεύσεις κάτω από 100
στρέμματα
απαλλάσσονται
από
το
μέτρο
υποχρεωτικής εναλλαγής των καλλιεργειών και οι
εκμεταλλεύσεις με έκταση κάτω των 150 στρεμμάτων
απαλλάσσονται επίσης από την υποχρέωση να
διατηρούν εκτάσεις οικολογικής εστίασης. Από το ίδιο
μέτρο εξαιρέθηκαν οι εκτάσεις με δένδρα, και
αποφεύγεται έτσι ο κίνδυνος υποχρεωτικής εκρίζωσής
τους.
Σημειώνεται ότι η νέα ΚΑΠ θα μπει σε πλήρη
εφαρμογή από το 2015, καθώς για το 2014 θα
εφαρμοσθούν μεταβατικά μέτρα.
Πηγή:kathimerini.gr/Νίκου Χρυσολωρά

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

