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LIFE GAIA Sense project  Smart Farming in 4 Dimensions 

 
 

 

Το ταξίδι της Ευφυούς Γεωργίας 

 

Πώς μπορεί η ευφυής γεωργία να συμβάλει στη διατήρηση των φυσικών πόρων και 

τη διαχείριση των γεωργικών εισροών; 

Είναι η ευφυής γεωργία μια προσέγγιση που μπορεί να οδηγήσει στη μείωση των 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων της γεωργίας;  

Μπορούν τα Μοντέλα της Κυκλικής Οικονομίας να υποστηρίζονται από μια 

προσέγγιση διαχείρισης της παραγωγής που βασίζεται στην ευφυή γεωργία; 

 

Αυτά είναι μερικά από τα ερωτήματα που στοχεύει να αναδείξει το έργο LIFE GAIA Sense 

κατά τη διάρκεια της τριετούς υλοποίησής του. Οι απαντήσεις θα προέλθουν από τις 18 

περιοχές επίδειξης του έργου στην Ελλάδα, την Ισπανία και την Πορτογαλία, όπου 

και θα εφαρμοστεί, εστιάζοντας σε 9 καλλιέργειες (ελιές, ροδάκινα, βαμβάκι, φιστίκια, 

πατάτες, επιτραπέζιες τομάτες, βιομηχανικές ντομάτες, καρύδια, ακτινίδια) σε 

διάφορες εκτάσεις και μικροκλιματικές συνθήκες. 

Τα αποτελέσματα του έργου θα εφαρμοστούν στον αγρό προκειμένου να μετρηθεί το 

ποσοστό μείωσης των εισροών στις επιλεγμένες καλλιέργειες. Θα πραγματοποιηθεί 

επίσης, συσχέτιση μεταξύ των αποτελεσμάτων του gaiasense και των στόχων της 



κυκλικής οικονομίας που έχουν τεθεί σε επίπεδο πολιτικής της ΕΕ, προκειμένου να 

επισημανθεί η συμβολή της ευφυούς γεωργίας στη συμμόρφωση με την εν λόγω πολιτική.  

Εδώ είναι τα τελευταία νέα για το LIFE GAIA Sense. Μείνετε συντονισμένοι για 

περαιτέρω ενημερώσεις! 

 

 

Τα πιο σημαντικά νέα 
  
Το LIFE GAIA Sense αναδείχθηκε από την ΕΕ ως μια επιτυχημένη 

ιστορία ανάκαμψης από τον COVID-19  

Το βίντεο του LIFE GAIA Sense είναι τώρα διαθέσιμο! 

 

Το LIFE GAIA Sense σε εξέλιξη 
 

Έναρξη του 2ου γύρου ανάπτυξης 5 νέων περιοχών επίδειξης  

Νέα πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης του έργου LIFE GAIA Sense  

 

Συναντήσεις/ εκδηλώσεις έργου 
 

 5η Συνάντηση της ομάδας υλοποίησης του έργου, 17 – 18 Ιουνίου 2020 

Πραγματοποίηση LIFE GAIA Sense εκπαίδευσης - ανάπτυξης 

ικανοτήτων στα Φάρσαλα 

 

Το LIFE GAIA Sense σε εκδηλώσεις και μέσα 
ενημέρωσης σε όλη την Ευρώπη 
 

ΕΛΛΑΔΑ – Δημοσιογραφική κάλυψη του LIFE GAIA Sense από την 

εφημερίδα Ελευθερία (Πελοπόννησος) 

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ - Συμμετοχή του LIFE GAIA Sense στην 7η Εθνική 

Συνάντηση Τεχνικών  



ΕΛΛΑΔΑ – Συμμετοχή του LIFE GAIA Sense στο 7ο Πανελλήνιο 

Συνέδριο για την Ανάπτυξη της Ελληνικής Γεωργίας της GAIA 

ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ 

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ - Το LIFE GAIA Sense παρουσιάστηκε στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο  

Συμμετοχή του LIFE GAIA Sense στην 28η διεθνή έκθεση Agrotica 

 

Τα πιο σημαντικά νέα 

 

Το LIFE GAIA Sense αναδείχθηκε από την ΕΕ ως μια επιτυχημένη 

ιστορία ανάκαμψης από τον COVID-19 
 

 

 

Οι ευρωπαίοι αγρότες, με την υποστήριξη της ΕΕ, κατάφεραν να διατηρήσουν την παροχή 

τροφίμων στα καταστήματα κατά τη διάρκεια της υγειονομικής κρίσης του κορονοϊού. 

Ωστόσο, μια άλλη πρόκληση διαφαίνεται στον ορίζοντα: η κλιματική αλλαγή που επιφέρει 

την ανάγκη για πιο βιώσιμες γεωργικές πρακτικές για την κάλυψη της αυξανόμενης 

ζήτησης τρόφιμων, προστατεύοντας παράλληλα το περιβάλλον. 

Για την επίτευξη της ανάκαμψης, πρέπει να οικοδομήσουμε μια πιο πράσινη και πιο 

βιώσιμη Ευρώπη.  

Για τον σκοπό αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε στον επίσημο ιστότοπό της 

επιτυχημένες ιστορίες που ακολουθούν την πορεία ανάκαμψης, που ανταποκρίνονται στις 



μακροπρόθεσμες προκλήσεις που προαναφέρθηκαν στο πλαίσιο μιας σειράς άρθρων με 

τίτλο "Ανάκαμψη από τον κορονοϊό: επιτυχημένες ιστορίες". 

Το LIFE GAIA Sense συγκαταλέγεται μεταξύ των επιτυχημένων ιστοριών, ως ένα 

χρηματοδοτούμενο έργο που αποδεικνύει ότι η ΕΕ έχει ενισχύσει την υποστήριξή της 

στους αγρότες σε όλη την Ευρώπη, ώστε να μπορούν να επωφεληθούν από την 

τεχνολογία της ευφυούς γεωργίας και να είναι προετοιμασμένοι για μελλοντικές 

προκλήσεις.  

Το άρθρο είναι διαθέσιμο στα αγγλικά εδώ 

Το βίντεο του LIFE GAIA Sense είναι τώρα διαθέσιμο! 

 

 

Το πρώτο βίντεο LIFE GAIA Sense μόλις δημοσιεύτηκε στο κανάλι YouTube του έργου. 

Το βίντεο γυρίστηκε στην περιοχή της Μεσσηνίας, που αποτελεί μια από τις 18 περιοχές 

επίδειξης του έργου. Παρουσιάζει μια επισκόπηση των κύριων στόχων του έργου και 

περιλαμβάνει συνεντεύξεις δύο συνεργατών του έργου, σχετικά με τα προβλήματα που 

αντιμετωπίζει ο γεωργικός τομέας και την αναγκαιότητα χρήσης τεχνολογιών έξυπνης 

γεωργίας. Ειδικότερα, επεξηγείται πώς η αξιοποίηση των τεχνολογιών ευφυούς γεωργίας, 

που έχουν ενσωματωθεί στο εργαλείο gaiasense, έχει υποστηρίξει την παροχή έγκυρων 

γεωργικών συμβουλών που μπορούν να οδηγήσουν στην αποτελεσματική χρήση των 

φυσικών πόρων, τη μείωση των εισροών, την προστασία του περιβάλλοντος, τη συνολική 

βιωσιμότητα της παραγωγής καθώς και την παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας. 

Το βίντεο έχει υπότιτλους σε όλες τις γλώσσες εργασίας του έργου (Αγγλικά, Ελληνικά, 

Ισπανικά και Πορτογαλικά) Μπορείτε να παρακολουθήσετε το βίντεο εδώ 

 

Το LIFE GAIA Sense σε εξέλιξη 

https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe/recovery-coronavirus-success-stories_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe/recovery-coronavirus-success-stories/digital/innovation-boost-farming-and-protect-environment_en#greece
https://www.youtube.com/channel/UC1IzVancyFlLfFSSsa9ZJNw/featured


Έναρξη του 2ου γύρου δημιουργίας 5 νέων περιοχών 

επίδειξης 

Μετά τον 1ο γύρο εγκατάστασης των υποδομών ευφυούς γεωργίας στην Ελλάδα, την 

Πορτογαλία και την Ισπανία, οι τηλεμετρικοί σταθμοί τοποθετήθηκαν στις 5 νέες ελληνικές 

περιοχές επίδειξης του έργου. 

 

1η νέα ελληνική περιοχή επίδειξης στην Άρτα 

Η μελέτη τοποθέτησης του AGROPLAN είχε ως αποτέλεσμα την εγκατάσταση 5 

τηλεμετρικών σταθμών στην περιοχή 

 



 

2η νέα ελληνική περιοχή επίδειξης στην Πέλλα 

 

Το πρόγραμμα ανάπτυξης της Pella (NOVAPLAN) αποτελείται από 4 τηλεμετρικούς 

σταθμούς 



 

3η νέα ελληνική περιοχή επίδειξης στην Εύβοια 

Στο νησί της Εύβοιας (ΣΤΟΥΠΗΣ ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ), η μελέτη τοποθέτησης είχε ως 

αποτέλεσμα την ανάδειξη τριών διαφορετικών τοποθεσιών που ήταν κατάλληλες στο 

πλαίσιο του έργου. 

 



 

4η νέα ελληνική περιοχή επίδειξης στη Μεσσηνία 

Το σχέδιο ανάπτυξης για τη Μεσσηνία (Αγροτικός Συνεταιρισμός ''Μεσσηνίας'') 

αποτελείται από 2 τηλεμετρικούς σταθμούς. 

 



 

5η νέα ελληνική περιοχή επίδειξης στα Φάρσαλα 

Το σχέδιο ανάπτυξης για τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Φαρσάλων Γη οδήγησε στην 

εγκατάσταση 3 νέων τηλεμετρικών σταθμών.  

 

 

 



Νέα πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης του έργου LIFE GAIA Sense  

Δημιουργήθηκε μια νέα πλατφόρμα εκμάθησης με ενότητες στα Αγγλικά και τα Ελληνικά 

προκειμένου να διευκολυνθεί η μαθησιακή διαδικασία και να μεγιστοποιηθούν τα 

μαθησιακά αποτελέσματα γύρω από την ευφυή γεωργία. Προσφέρονται τέσσερις 

ξεχωριστές ενότητες, που απευθύνονται στις ανάγκες των ακόλουθων κατηγοριών κοινού   

1. Αγρότες / Αγροτικοί Συνεταιρισμοί 

2. Γεωπόνοι 

3. Ευρύ κοινό 

4. Ενδιαφερόμενοι για λήψη πιστοποίησης ως σύμβουλοι του LIFE GAIA Sense 

 

Πρέπει να αναφερθεί ότι η ενότητα που δημιουργήθηκε για το ευρύ κοινό είναι προσβάσιμη 

σε όλους όσους ενδιαφέρονται για τις αρχές της Ευφυούς Γεωργίας. Είναι διαθέσιμη εδώ. 

Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να συνδεθείτε ως επισκέπτης! 

 

Συναντήσεις/ εκδηλώσεις έργου 

 

5η Συνάντηση της οµάδας υλοποίησης του έργου, 17 – 18 Ιουνίου 

2020 
 

 

 

Η 5η συνάντηση των εταίρων του έργου LIFE GAIA Sense πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά 

από τις 17 έως τις 18 Ιουνίου 2020, λόγω των επιβαλλόμενων περιοριστικών μέτρων ως 

απόρροια της επιδημίας του κορονοϊού (COVID-19). 

https://elearn.neuropublic.gr/login/index.php


 

Στη συνάντησης συζητήθηκαν: 

1. ο αντίκτυπος της επιδημίας του κορονοϊού στο έργο 

2. η πορεία του έργου κατά τη διάρκεια των μηνών 19 έως και 24 

3. οι εργασίες που πρέπει να υλοποιηθούν από τους εταίρους κατά τη διάρκεια των 

μηνών 25 έως και 30 

4. θέματα οικονομικής διαχείρισης του έργου. 

 

Οι εταίροι που συμμετείχαν στη συνάντηση ήταν οι Neuropublic, GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ,  

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), Vina COSTEIRA, CONFAGRI, 

(ΑΣΕΠΟΠ) Βελβεντού και Ένωση  Μεραμβέλου. 

 

Πραγματοποίηση LIFE GAIA Sense εκπαίδευσης - ανάπτυξης 

ικανοτήτων στα Φάρσαλα 
 

   

Στις 15 Ιουλίου, 2020 πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ εκπροσώπων του συντονιστή 

του έργου Neuropublic και του  Αγροτικού Συνεταιρισμού Φαρσάλων Γη  στην οποία 

συμμετείχαν τοπικοί παραγωγοί βαμβακιού. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι 

παραγωγοί ενημερώθηκαν για το  έργο LIFE GAIA Sense και τις λογισμικές εφαρμογές 

που θα χρησιμοποιηθούν τους επόμενους μήνες για την καταγραφή δεδομένων. 

Τους επόμενους μήνες, οι υπηρεσίες ευφυούς γεωργίας gaiasense θα εφαρμοστούν σε 

επιλεγμένες αγροτικές εκτάσεις βαμβακιού της περιοχής, προκειμένου να επιτραπεί μια 

βιώσιμη παραγωγή βαμβακιού με χρήση λιγότερων αγροχημικών, λιγότερων φυσικών 

πόρων και φυσικά με λιγότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις.  

 

https://www.neuropublic.gr/
https://www.c-gaia.gr/
https://www.auth.gr/
https://www.auth.gr/
https://costeira.wine/
https://www.confagri.pt/
https://asepop.gr/
http://www.easm.gr/


Το LIFE GAIA Sense σε 
εκδηλώσεις & μέσα ενημέρωσης 

σε όλη την Ευρώπη 

 

ΕΛΛΑΔΑ - Δημοσιογραφική κάλυψη του LIFE GAIA Sense από την 

εφημερίδα Ελευθερία (Πελοπόννησος) 
 

 

  
Στις 9 Φεβρουαρίου 2021 η τοπική εφημερίδα της περιοχής της Πελοποννήσου, 
Ελευθερία, δημοσίευσε άρθρο που αφορά το έργο LIFE GAIA Sense. Στο άρθρο 
παρατίθενται συνεντεύξεις τριών συνεργατών μας που συμμετέχουν στην υλοποίηση του 
έργου από την περιοχή της Μεσσηνίας. Συγκεκριμένα,  περιγράφονται οι δυσκολίες και οι 
προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο γεωργικός τομέας καθώς και οι τρόποι με τους οποίους η 
εφαρμογή της ευφυούς  γεωργίας μπορεί να τις αντιμετωπίσει. 

Δείτε το άρθρο εδώ  

  

https://eleftheriaonline.gr/local/oikonomia/agrotika/item/235975-symmetexontas-sto-programma-life-gaia-sense


ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ - Συμμετοχή του LIFE GAIA Sense στην 7η Εθνική 

Συνάντηση Τεχνικών  
 

 

Στις 29 Ιανουαρίου 2021, ο António Baião, εκπροσωπώντας τον εταίρο του έργου 

CONFAGRI, παρουσίασε το έργο LIFE GAIA Sense στην 7η Εθνική Συνάντηση Τεχνικών 

Μηχανικών που πραγματοποιήθηκε μέσω διαδικτυακού σεμιναρίου. Η τριήμερη 

εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε από τις 27 έως τις 29 Ιανουαρίου σχετιζόταν με την 

καινοτομία στη γεωργία και συγκέντρωσε 300 τεχνικούς μηχανικούς από οργανισμούς που 

συνεργάζονται με την CONFAGRI. Στην εκδήλωση παρευρέθηκε ο Πορτογάλος Υπουργός 

Γεωργίας, ο οποίος ενημερώθηκε για τους στόχους και τα αναμενόμενα αποτελέσματα του 

έργου LIFE GAIA Sense.  

ΕΛΛΑΔΑ – Συμμετοχή του LIFE GAIA Sense στο 7ο Πανελλήνιο 

Συνέδριο για την Ανάπτυξη της Ελληνικής Γεωργίας της GAIA 

ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ 
 

 



Το 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την Ανάπτυξη της Ελληνικής Γεωργίας που 

διοργανώθηκε από την GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ πραγματοποιήθηκε, για πρώτη χρονιά 

διαδικτυακά, ως αποτέλεσμα των περιοριστικών μέτρων λόγω της πανδημίας του   Covid-

19, την Παρασκευή 06 Νοεμβρίου 2020. 

Πάνω από 1000 συνδεδεμένοι σύνεδροι παρακολούθησαν 28 εξέχοντες ομιλητές από την 

Ελλάδα και την ΕΕ να τοποθετούνται επάνω σε κρίσιμα ζητήματα που σχετίζονται με 

το πλαίσιο πολιτικής εντός του οποίου αναπτύσσεται το LIFE GAIA Sense όπως: οι 

ευρωπαϊκές κατευθύνσεις και ο εθνικός σχεδιασμός για τον πράσινο και ψηφιακό 

μετασχηματισμό της γεωργίας, ο ρόλος της ευφυούς γεωργίας και της ευφυούς 

συμβουλευτικής για μία πιο βιώσιμη και ανταγωνιστική γεωργία. 

Μεταξύ των ομιλητών που πραγματοποίησαν τοποθετήσεις στο πλαίσιο του 7ου 

Πανελλήνιου Συνεδρίου ήταν ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων κ. 

Μαυρουδής Βορίδης, ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Γεώργιος Γεωργαντάς, 

ο Βουλευτής Π.Ε. Λάρισας ΣΥΡΙΖΑ και πρώην Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & 

Τροφίμων κ. Βασίλειος Κόκκαλης, ο  Πρόεδρος του Συνδέσμου Αγροτικών και 

Συνεταιριστικών Οργανώσεων & Επιχειρήσεων Ελλάδας (ΣΑΣΟΕΕ) και πρώην Υπουργός 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Αλέξανδρος Κοντός, ο Καθηγητής του 

Πανεπιστημίου Πειραιά και πρώην Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής 

Αλλαγής κ. Γιάννης Μανιάτης, ο Πρόεδρος της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης της 

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και πρώην Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων κ. Κωνσταντίνος Κιλτίδης, ο Πρόεδρος της μεγαλύτερης συνεταιριστικής 

τράπεζας της Ισπανίας Cajamar Caja Rural κ. Εduardo Baamonde Noche, η Επικεφαλής 

Οικονομολόγος Αγροτικού Τομέα της Παγκόσμιας Τράπεζας κα Svetlana Edmeades, ο 

Διευθυντής Στρατηγικής, Απλοποίησης και Αναλύσεων Πολιτικής της Γενικής Διεύθυνσης 

Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Τάσος Χανιώτης, καθώς και πολλοί ακόμα 

σημαντικοί εμπειρογνώμονες και θεσμικοί, οικονομικοί και επιχειρηματικοί παράγοντες του 

αγροδιατροφικού τομέα από την Ελλάδα και την ΕΕ.  

Μια ειδικά σχεδιασμένη καρτέλα της πλατφόρμας του Συνεδρίου που διατίθεται εδώ ήταν 

αφιερωμένη στο LIFE GAIA Sense, ενισχύοντας τη διάδοσή του. 

 

  

https://gaiacongress2020.c-gaia.gr/


ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ - Το LIFE GAIA Sense παρουσιάστηκε στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
 

 

Μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και 

εκπρόσωποι των ευρωπαϊκών αγροδιατροφικών οργανώσεων ενημερώθηκαν για τις 

προσπάθειες που καταβάλλουν οι αγρότες της ΕΕ, στο πλαίσιο του έργου LIFE GAIA 

Sense, για τη βελτίωση της αποδοτικότητας της παραγωγικής δραστηριότητας μέσω της 

αξιοποίησης της ευφυούς γεωργίας. 

Η Γενική Διευθύντρια της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, κα Έλλη Τσιφόρου, συμμετείχε ως ομιλήτρια 

στη δημόσια ακρόαση με θέμα «Η στήριξη της ΕΕ για την καινοτομία στη γεωργία» 

που διοργάνωσε η Επιτροπή Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου στις 18 Φεβρουαρίου 2020. 

Η ακρόαση επικεντρώθηκε στην υποστήριξη της ΕΕ για την Καινοτομία στη γεωργία 

πρώτον, στο πλαίσιο της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής και του AGRI-EIP και δεύτερον, στο 

πρόγραμμα-πλαίσιο της ΕΕ για την Έρευνα και την Καινοτομία (Ορίζοντας Ευρώπη) και 

τη μελλοντική Αποστολή «Υγεία του εδάφους και τρόφιμα». 

Η κα Τσιφόρου παρουσίασε τα συνολικά οφέλη βιωσιμότητας των ευφυών γεωργικών 

πρακτικών και ανέδειξε, μεταξύ άλλων, τη σημαντική συμβολή του προγράμματος LIFE 

GAIA Sense στη στήριξη των αγροτών της ΕΕ προς αυτήν την κατεύθυνση, Περισσότερες 

πληροφορίες σχετικά με τη δημόσια ακρόαση εδώ. 

 

Συμμετοχή του LIFE GAIA Sense στην 28η διεθνή έκθεση Agrotica 

  
Το LIFE GAIA Sense συμμετείχε στην Agrotica, ένα  από τα μεγαλύτερα εκθεσιακά 

γεγονότα για τον γεωργικό τομέα στα Βαλκάνια και στην Ευρώπη. Η Agrotica 

πραγματοποιήθηκε μεταξύ 30 Ιανουαρίου και 2 Φεβρουαρίου 2020 στο Διεθνές Εκθεσιακό 

Κέντρο Θεσσαλονίκης και ήταν η 28η διοργάνωση της σειράς εκδηλώσεων. 

https://www.europarl.europa.eu/committees/en/eu-support-for-innovation-in-agriculture/product-details/20200219CHE07141


 

Κατά τη διάρκεια της έκθεσης, με σκοπό την προώθηση του έργου LIFE GAIA Sense, 

υπήρχε ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο από όπου οι   παρευρισκόμενοι μπορούσαν να  

ενημερωθούν για τους σκοπούς, τους στόχους και τα πρώτα αποτελέσματα του LIFE GAIA 

Sense καθώς και για τις τρέχουσες δραστηριότητές του. Οι παρουσιάσεις και συζητήσεις 

με τους επισκέπτες της εκδήλωσης, εστίασαν στο πώς η ευφυής γεωργία μπορεί να 

υποστηρίξει τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις τους με βιώσιμο τρόπο, ελαχιστοποιώντας τις 

επιπτώσεις τους στο περιβάλλον. 

Επιπλέον, ενημερωτικό υλικό διανεμήθηκε στους συμμετέχοντες στην έκθεση  

 

Θεωρείται σκόπιμο να αναφερθεί ότι το 2020 η Agrotica προσέλκυσε περισσότερους από 

160.000 επισκέπτες! 

 



   

   

Πληροφορίες σχετικά με το έργο 

 
Ο κύριος στόχος του έργου LIFE GAIA Sense είναι η επίδειξη του GAIA Sense, μιας καινοτόμου 

λύσης Ευφυούς Γεωργίας που στοχεύει στη μείωση της κατανάλωσης φυσικών πόρων, με σκοπό 

την προστασία του περιβάλλοντος και  την στήριξη των μοντέλων της Κυκλικής Οικονομίας (CE). 

Αυτό το έργο θα αναδείξει μια μέθοδο για το πώς οι αγρότες θα είναι σε θέση να επιλέξουν είτε να 

χρησιμοποιήσουν είτε να αποφύγουν την χρήση εισροών (άρδευση, λιπάσματα, φυτοφάρμακα κ.λπ.) 

με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο, χωρίς να διακινδυνεύσουν την ετήσια παραγωγή τους. 

Μεγαλύτερη έμφαση δίνεται στην μείωση της κατανάλωσης των πόρων της Κυκλικής 

Οικονομίας, και τα αποτελέσματα θα είναι τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά, λαμβάνοντας υπόψη την 

αποτελεσματικότητα των πόρων στον γεωργικό τομέα. 

 

 

 



Η κοινοπραξία του έργου 

 

Σύντομες πληροφορίες έργου 
 

Ακρωνύμιο έργου: LIFE GAIA Sense 

Πλήρης τίτλος έργου: Καινοτόμες υπηρεσίες ευφυούς γεωργίας που υποστηρίζουν την Κυκλική 

Οικονομία στη γεωργία 

Ημερομηνία έναρξης: 01/07/2018 

Ημερομηνία λήξης: 30/06/2022 

Συντονιστής έργου: NEUROPUBLIC S.A. PLIROFORIKIS & EPIKOINONION 

 

Το έργο LIFE GAIA Sense συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα LIFE της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης με αριθμό σύμβαση επιδοτήσεως LIFE17 ENV / GR / 000220 
 



 


