
Newsletter #5 

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 τετραετούς 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 
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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 
  
Παρουσίαση του LIFE GAIA Sense στο Παγκόσμιο Φόρουμ Τροφίμων 
της ευρωπαϊκής δεξαμενής σκέψης FARM EUROPE 
 
Ανάδειξη του gaiasense ως Βέλτιστη Πρακτική στη διήμερη διαδικτυακή 
εκδήλωση «Athens Circular Forum ΙΙ» 
  

Συναντήσεις/ εκδηλώσεις έργου 
 

7η Συνάντηση της ομάδας υλοποίησης του έργου, 9 Σεπτεμβρίου 2021 

 

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

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ – Παρουσίαση του LIFE GAIA Sense στην 8η Εθνική 
Συνάντηση Μηχανικών 
 
ΕΛΛΑΔΑ – Παρουσίαση της αξιοποίησης της ευφυούς γεωργίας στην 
ελαιοκομία στο πλαίσιο του LIFE GAIA Sense στην εκδήλωση του έργου 
LIVINGAGRO 
 
Ισπανία –  Περιγραφή του τρόπου με τον οποίο το LIFE GAIA Sense 
μπορεί να ενισχύσει την καλλιέργεια των ισπανικών αμπελώνων 
 
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ – Παρουσίαση του έργου LIFE GAIA Sense στo τεχνικό 
περιοδικό Espaço Rural 
 
ΕΛΛΑΔΑ – Παρουσίαση της αποτελεσματικότητας  του μοντέλου 
CropSyst που χρησιμοποιήθηκε στο πλαίσιο του LIFE GAIA Sense στο 
12ο Διεθνές Συνέδριο Γεωργίας AGROSYM 2021 
 
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ – Παρουσίαση του έργου LIFE GAIA Sense στo 
Σεμινάριο Καινοτομίας και Γεωργίας Ακριβείας 
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ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ – Ανάδειξη της στρατηγικής ευφυούς γεωργίας του έργου 
LIFE GAIA Sense για τη βελτίωση της εφαρμογής των καλλιεργητικών 
πρακτικών στην εκδήλωση με τίτλο “Η νέα ΚΑΠ και Καινοτομία στον 
Αγροτικό Τομέα” 
 

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ – Η πρόοδος του LIFE GAIA Sense παρουσιάστηκε στην 
εκδήλωση “Η εφαρμογή της νέας ΚΑΠ και της Καινοτομίας στον αγροτικό 
τομέα”  
 
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ – Παρουσίαση των στόχων και των αποτελεσμάτων του 
LIFE GAIA Sense στην εκδήλωση με τίτλο SFCOLAB International 
Wednesday 
 
ΕΛΛΑΔΑ – Παρουσίαση στο συνέδριο Harmo20, των ατμοσφαιρικών 
επιπτώσεων από την εφαρμογή του gaiasense, στο οποίο στηρίζεται το 
LIFE GAIA Sense 
 
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ – Παρουσίαση του αντικειμένου του LIFE GAIA Sense 
στην Εθνική Αγροτική Έκθεση της Πορτογαλίας 
 
ΚΥΠΡΟΣ – Παρουσίαση της συμβολής του έργου LIFE GAIA Sense 
στην προστασία του περιβάλλοντος και στην υποστήριξη των μοντέλων 
Κυκλικής Οικονομίας στη Διημερίδα με τίτλο «LIFE και Μικρομεσαίες 
Επιχειρήσεις» 
 
ΕΛΛΑΔΑ – Ο ρόλος των υπηρεσιών ευφυούς γεωργίας gaiasense 
παρουσιάστηκε στην ημερίδα «Το πρόγραμμα LIFE και οι ΜΜΕ: 
Προκλήσεις για βιώσιμες επιχειρηματικές λύσεις» 
 
ΕΛΛΑΔΑ – Παρουσίαση του LIFE GAIA Sense στο κεντρικό δελτίο 
ειδήσεων του Περιφερειακού Τηλεοπτικού Σταθμού της Πελοποννήσου, 
Mesogeios Tv 
 
ΕΛΛΑΔΑ – Σημαντικά αποτελέσματα του LIFE GAIA Sense σχετικά με 
την ποιότητα του αέρα παρουσιάστηκαν στο 6ο Διεθνές Συμπόσιο για 
την Πράσινη Χημεία, την Αειφόρο Ανάπτυξη και την Κυκλική Οικονομία 
 
ΕΛΛΑΔΑ – Παρουσίαση των εφαρμογών του LIFE GAIA Sense που 
έχουν συμβάλει στη Μοντελοποίηση της Διασποράς Ατμοσφαιρικών 
Ρύπων στο 12ο Διεθνές Συνέδριο Ποιότητας Αέρα 
 
 



4 
 

Τα πιο σημαντικά νέα 

 

Παρουσίαση του LIFE GAIA Sense στο Παγκόσμιο Φόρουμ 
Τροφίμων της προβεβλημένης ευρωπαϊκής δεξαμενής σκέψης 

FARM EUROPE 
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Στην 5η έκδοση του Παγκόσμιου Φόρουμ Τροφίμων, που πραγματοποιήθηκε στις 15-16 

Νοεμβρίου 2021, η ευρωπαϊκή δεξαμενή σκέψης FARM EUROPE προσέλκυσε εξέχοντες 

εκπροσώπους από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, τα Υπουργεία Γεωργίας των κρατών 

μελών της ΕΕ, του επιχειρηματικού κόσμου της αγροδιατροφής, των ΜΜΕ και καθώς και 

της Κοινωνίας των Πολιτών. Κύριο θέμα της εκδήλωσης ήταν «Η Πράσινη Συμφωνία: πώς 

να την κάνουμε μία καλή συμφωνία;», όπου οι συμμετέχοντες εξέφρασαν τις απόψεις τους 

σχετικά με τις δυνατότητες και τους τρόπους της πράσινης μετάβασης του 

αγροδιατροφικού τομέα στην ΕΕ.  

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, αξιοποιώντας το γεγονός ότι η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ αποτελεί 

εταίρο της FARM EUROPE από το 2016, η Γενική Διευθύντρια της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ κα 

Έλλη Τσιφόρου, συμμετείχε στο εργαστήριο «Στρατηγική από το αγρόκτημα στο πιάτο: 

πώς θα την κάνουμε να πετύχει», παρουσιάζοντας, μέσα από την εμπειρία του LIFE GAIA 

Sense, τη συμβολή της ευφυούς γεωργίας στην επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής 

Πράσινης Συμφωνίας και ειδικότερα στη στρατηγική «Από το αγρόκτημα στο πιάτο». 

Περισσότερες πληροφορίες για την εκδήλωση μπορείτε να βρείτε εδώ  

 

Ανάδειξη του gaiasense ως Βέλτιστη Πρακτική στη διήμερη 

διαδικτυακή εκδήλωση «Athens Circular Forum ΙΙ» 

 

 

 
Το LIFE GAIA Sense παρουσιάστηκε ως Βέλτιστη Πρακτική (Best Practice) για τη μείωση 
της περιβαλλοντικής ρύπανσης κατά τη διάρκεια της διήμερης διαδικτυακής εκδήλωσης 
«Athens Circular Forum ΙΙ», η οποία διοργανώθηκε την Τρίτη 1 Ιουνίου 2021 στο πλαίσιο 
της Ευρωπαϊκής Πράσινης Εβδομάδας #EUGreenWeek. Η εκδήλωση συγκέντρωσε 
εκπροσώπους τόσο από τον επιστημονικό και επιχειρηματικό όσο και από τον πολιτικό 
εθνικό και διεθνή χώρο και αποτελεί συνέχεια της επιτυχημένης εκδήλωσης «Athens 
Circular Forum Ι» η οποία  πραγματοποιήθηκε το 2019.  

Μεταξύ των συνολικά 38 διακεκριμένων ομιλητών, που εστίασαν στο μέλλον του 
ευρωπαϊκού περιβάλλοντος, τις δράσεις για το κλίμα και τα σχέδια για την επίτευξη 

https://lifegaiasense.eu/el/547-2/
https://lifegaiasense.eu/
https://www.acf2.online/
https://www.eugreenweek.eu/
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ουδέτερου ισοζυγίου άνθρακα, ο κ. Βασίλης Πυργιώτης, Υπεύθυνος Διαχείρισης Έργων 
της εταιρείας πληροφορικής και τεχνολογίας NEUROPUBLIC παρουσίασε, στο 4o πάνελ 
με τίτλο “Επιχειρηματικές πρακτικές κυκλικής οικονομίας και βιοοικονομίας” το εργαλείο 
gaiasense του έργου LIFE GAIA Sense, καθώς αποτελεί μια καινοτόμο λύση ευφυούς 
γεωργίας η οποία συμβάλλει καθοριστικά στη μείωση της κατανάλωσης φυσικών πόρων 
και την υλοποίηση των στόχων που έχουν τεθεί από την ΕΕ για τον μετριασμό του 
φαινομένου της κλιματικής αλλαγής. 

Εξαιρετικό ενδιαφέρον είχαν οι ομιλίες όλων των εισηγητών οι οποίοι αναφέρθηκαν τόσο 
στη σημαντικότητα του χρηματοδοτικού προγράμματος LIFE και στην ανάγκη 
ψηφιοποίησης και εφαρμογής της ευφυούς γεωργίας όσο και στην αξιοποίηση της 
επεξεργασίας και λήψης δορυφορικών εικόνων για τη γεωργία. 

Το άρθρο και το βίντεο είναι διαθέσιμα εδώ 

 

Συναντήσεις/ εκδηλώσεις έργου 

 

7η Συνάντηση της ομάδας υλοποίησης του έργου,  9 Σεπτεμβρίου 

2021 
 

 

 

Η 7η συνάντηση των εταίρων του έργου LIFE GAIA Sense πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά 

στις 9 Σεπτεμβρίου του 2021, λόγω των επιβαλλόμενων περιοριστικών μέτρων ως 

απόρροια της πανδημίας του κορονοϊού (COVID-19). 

 

Στη συνάντηση συζητήθηκαν: 

https://www.linkedin.com/in/vasilis-pyrgiotis/
https://www.neuropublic.gr/
https://www.linkedin.com/showcase/gaiasense/
https://ypen.gov.gr/perivallon/programmata-life/
https://lifegaiasense.eu/el/dimosieysi-vinteo-tis-paroysiasis-ergoy-life-gaia-sense/
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1. ο αντίκτυπος της επιδημίας του κορονοϊού στο έργο 

2. η πορεία του έργου κατά τη διάρκεια των μηνών M33 (Μάρτιος 2021) έως και 

M38 (Αύγουστος 2021) 

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

μηνών Μ39 (Σεπτέμβριος 2021) έως και Μ44 (Φεβρουάριος 2022) 

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  Μεραμβέλλου. 

Το LIFE GAIA Sense σε 
εκδηλώσεις & μέσα ενημέρωσης 

σε όλη την Ευρώπη 

 
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ – Παρουσίαση του έργου LIFE GAIA Sense στην 8η 

Εθνική Συνάντηση Μηχανικών 
 

 
 
Στις 3 Φεβρουαρίου 2022, η CONFAGRI, εταίρος του έργου LIFE GAIA Sense, 

παρουσίασε τους στόχους και τα μέχρι τώρα αποτελέσματά του στην 8η Εθνική Συνάντηση 

Μηχανικών. 

Συγκεκριμένα, ο κ. Antonio Baião ανέδειξε το έργο LIFE GAIA Sense ως μια από τις 

βέλτιστες πρακτικές ευφυούς γεωργίας που μπορούν να αξιοποιηθούν, τονίζοντας τη 

σημασία του ρόλου των συνεταιρισμών των αγροτών στην υλοποίηση της ευφυούς 

γεωργίας στα αγροκτήματα. Στην εκδήλωση, συμμετείχαν διαδικτυακά λόγω των 

περιοριστικών μέτρων της πανδημίας COVID-19, 400 άτομα. 

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/
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ΕΛΛΑΔΑ – Παρουσίαση της αξιοποίησης  της ευφυούς γεωργίας 
στην ελαιοκομία στο πλαίσιο του LIFE GAIA Sense στην εκδήλωση 

του έργου LIVINGAGRO 
 

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου LIVINGAGRO – Cross Border Living Laboratories for 

Agroforestry project που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ENI CBC Med Programme 

2014-2020, στις 16 και 17 Δεκεμβρίου 2021, πραγματοποιήθηκε εκδήλωση με σκοπό να 

αναδειχθούν 19 καινοτομίες που έχουν σχεδιαστεί, για να βοηθήσουν στην επίλυση κοινών 

προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι τομείς της ελιάς, του ελαιόλαδου και της 

κτηνοτροφίας στην Ελλάδα. Στην εκδήλωση συμμετείχαν ενδιαφερόμενοι τόσο διαδικτυακά 

όσο και με φυσική παρουσία στο Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων (ΜΑΙΧ), 

ενώ ο συντονισμός έγινε από τον Δρ. Παναγιώτη Καλαϊτζή, Διευθυντή του Τμήματος 

Γεωργικής Γενετικής και Βιοτεχνολογίας του ΜΑΙΧ. 

https://www.enicbcmed.eu/projects/livingagro
https://www.enicbcmed.eu/projects/livingagro
http://www.enpicbcmed.eu/enicbcmed-2014-2020
http://www.enpicbcmed.eu/enicbcmed-2014-2020
http://www.maich.gr/
https://www.iamc.ciheam.org/en/education/master_of_science/hob
https://www.iamc.ciheam.org/en/education/master_of_science/hob
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Περισσότερα από 130 άτομα δήλωσαν συμμετοχή στη δεύτερη αυτή B2B εκδήλωση του 

LIVINGAGRO, με την πλειοψηφία να συμμετέχει διαδικτυακά. 

Οι 19 καινοτομίες που παρουσιάστηκαν σχετίζονται με τις εξής 5 κύριες κατηγορίες: 

1) Επαναχρησιμοποίηση Παραδοσιακών Πρακτικών στην Αγροδασοπονία 

2) Δια-καλλιέργεια και προετοιμασία για την κλιματική αλλαγή στους ελαιώνες 

3) Γεωργία Ακριβείας 

4) Μηχανήματα Ελαιοτριβείου και Οφέλη για την Υγεία 

5) Πιστοποίηση ελαιόδενδρων και ελαιόλαδου 

Ο κ. Βασίλης Πυργιώτης, Υπεύθυνος Διαχείρισης Έργων της NEUROPUBLIC, παρουσίασε 
το σύστημα ευφυούς γεωργίας gaiasense της NEUROPUBLIC και το ευρωπαϊκό 
έργο LIFE GAIA Sense που βασίζεται στο gaiasense κατά τη διάρκεια αυτής της υβριδικής 
εκδήλωσης.  

 

Συγκεκριμένα, σκιαγράφησε το έργο LIFE GAIA Sense και τα μέχρι τώρα αποτελέσματά 
του σχετικά με τις εφαρμογές του στον τομέα της ελαιοκαλλιέργειας στην Ελλάδα αλλά και 
το εξωτερικό. Επίσης, απάντησε σε σχετικές ερωτήσεις, ώστε να γίνουν κατανοητά τα 
καινοτόμα αποτελέσματα που μπορούν να επιτευχθούν μέσω της αξιοποίησης της 
ευφυούς γεωργίας. 

https://www.linkedin.com/in/vasilis-pyrgiotis/
http://www.neuropublic.gr/
http://www.lifegaiasense.eu/
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Οι περιγραφές των 19 καινοτομιών είναι διαθέσιμες στον Κατάλογο των Καινοτομιών τον 
οποίο μπορείτε να μελετήσετε τόσο στα Ελληνικά όσο και στα Αγγλικά, ενώ μπορείτε να 
βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το έργο LIFE GAIA Sense στις σελίδες 29 και 26 
αντίστοιχα. 

Περισσότερες πληροφορίες για την εκδήλωση μπορείτε να βρείτε εδώ.  

Ισπανία –  Περιγραφή του τρόπου με τον οποίο το LIFE GAIA 
Sense μπορεί να ενισχύσει την καλλιέργεια των ισπανικών 

αμπελώνων 
Στις 16 Δεκεμβρίου 2021, o εταίρος του έργου Vina Costeira διοργάνωσε στο 
Πανεπιστήμιο του Burgos - Ανώτερη Πολυτεχνική Σχολή στo Rio Vena του Burgos, 
Ισπανία, το σεμινάριο «Βιώσιμες εμπειρίες στον αμπελώνα: Ανάδειξη των Ευρωπαϊκών 
έργων NOVATERRA και LIFE GAIA Sense». 

 
Η κύρια θεματική αυτής της εκδήλωσης ήταν η ενημέρωση της πανεπιστημιακής 
κοινότητας σχετικά με το πώς η καλλιέργεια των ισπανικών αμπελώνων μπορεί να 
βελτιωθεί μέσω της αξιοποίησης των ευρωπαϊκών έργων. Συγκεκριμένα, δόθηκε έμφαση 
στην καθιέρωση καλής συνεργασίας μεταξύ των χωρών της ΕΕ, καθώς η μεταφορά των 
αποκτηθέντων γνώσεών τους μπορεί να συμβάλλει στην αύξηση της αποτελεσματικότητας 

και της βιωσιμότητας της εφαρμογής της κυκλικής οικονομίας. Η εκδήλωση συγκέντρωσε 
κατά κύριο λόγω φοιτητές, καθηγητές και υποψήφιους διδάκτορες του τμήματος Γεωπονίας 
και της Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων. 
 

 
 

https://www.enicbcmed.eu/livingagro-innovations-catalogue-greek-b2b-meeting-december-2021-gr
https://www.enicbcmed.eu/livingagro-innovations-catalogue-greek-b2b-meeting-december-2021-en
https://www.greekliquidgold.com/index.php/en/more/greek-innovations/459-event-in-crete-shares-olive-and-agroforestry-innovations
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ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ – Παρουσίαση του έργου LIFE GAIA Sense στo 
τεχνικό περιοδικό Espaço Rural 

 

Ο κ. António Baião εκπροσωπώντας τον εταίρο του έργου CONFAGRI, παρουσίασε τους 

στόχους και τα μέχρι τώρα αποτελέσματα του έργου LIFE GAIA Sense σε άρθρο του που 

δημοσιεύτηκε στο τεχνικό περιοδικό Espaço Rural που κυκλοφόρησε για την περίοδο 

Νοεμβρίου/Δεκεμβρίου 2021. 

Ο τίτλος του άρθρου είναι «Ευφυής Γεωργία, το έργο LIFE GAIA Sense - Η καινοτομία 

στον αγρό μπορεί να καθοδηγηθεί από τους συνεταιρισμούς» και σχετίζεται με τη σημασία 

του ρόλου των συνεταιρισμών για την αξιοποίηση των καινοτόμων συστημάτων ευφυούς 

γεωργίας στη γεωργία, όπως το σύστημα gaiasense του έργου LIFE GAIA Sense, το οποίο 

παρουσιάστηκε ως βέλτιστη πρακτική. 

 

ΕΛΛΑΔΑ – Παρουσίαση της αποτελεσματικότητας  του μοντέλου 
CropSyst που χρησιμοποιήθηκε στο πλαίσιο του LIFE GAIA Sense 

στο 12ο Διεθνές Συνέδριο Γεωργίας «AGROSYM 2021» 
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Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), εταίρος του έργου LIFE GAIA Sense, 

συμμετείχε με εισήγηση και πόστερ, στο 12 Διεθνές Συνέδριο Γεωργίας «AGROSYM 2021».  

Το AGROSYM είναι ένα ετήσιο Διεθνές Συνέδριο όπου δίνεται η ευκαιρία ανταλλαγής ιδεών, 

ενίσχυσης των υφιστάμενων και δημιουργίας νέων ακαδημαϊκών δικτύων, καθώς και η δυνατότητα 

προώθησης του διαλόγου μεταξύ του ακαδημαϊκού κόσμου, των δημόσιων ιδρυμάτων, του ιδιωτικού 

τομέα και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών σχετικά με τις πρόσφατες παγκόσμιες και 

περιφερειακές τάσεις στον αγροδιατροφικό τομέα. 

 

Το φετινό Συνέδριο έλαβε χώρα από τις 7 έως τις 10 Οκτωβρίου 2021 στο Termag Hotel Jahorina, 

Ανατολικό Σεράγεβο, Βοσνία-Ερζεγοβίνη και προσέλκυσε 700 άτομα (250 με φυσική παρουσία και 

450 διαδικτυακά μέσω της εφαρμογής ZOOM). Το 12ο Επιστημονικό Διεθνές Συνέδριο «Agrosym 

2021» συνέβαλε στην ενημέρωση σχετικά με σημαντικά θέματα γεωργικής πρακτικής σε διάφορους 

τομείς π.χ. φυτική παραγωγή, κτηνοτροφία, προστασία του περιβάλλοντος, βιολογική γεωργία, 

δασοκομία και αγρο-οικονομία. 

 

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, παρουσιάστηκε από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

(ΑΠΘ), πόστερ (βλ. παρακάτω) με τίτλο «Προσομοίωση απόδοσης ανόργανου εδαφικού αζώτου και 

βαμβακιού με το μοντέλο CropSyst: μια προκαταρκτική μελέτη περίπτωσης στην Ελλάδα». Στο 

πόστερ αυτό αποτυπώθηκε η αποτελεσματικότητα του μοντέλου CropSyst, το οποίο 

χρησιμοποιήθηκε από το ΑΠΘ, για την αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και του 

αγρονομικού οφέλους από την εφαρμογή αζωτούχων λιπασμάτων σε δυο υπό παρακολούθηση 

περιοχές, στο πλαίσιο του έργου LIFE GAIA Sense.  

 

http://agrosym.ues.rs.ba/
https://www.fao.org/land-water/land/land-governance/land-resources-planning-toolbox/category/details/en/c/1236450/
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ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ – Παρουσίαση του έργου LIFE GAIA Sense στο 
Τεχνολογικό Σεμινάριο Καινοτομίας και Γεωργίας Ακριβείας 
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Η CONFAGRI, o πορτογάλος εταίρος του έργου LIFE GAIA Sense, παρουσίασε το έργο 
κατά τη διάρκεια του Τεχνολογικού Σεμιναρίου Καινοτομίας και Γεωργίας Ακριβείας στις 16 
Σεπτεμβρίου, 2021 στην πόλη Braga της Πορτογαλίας, στη Διεθνή Εμπορική Έκθεση 
AGRO για τη γεωργία, την κτηνοτροφία και τα τρόφιμα. Η εκδήλωση διοργανώθηκε με 
φυσική παρουσία από το περιοδικό Agriterra και το InovTechAgro – Εθνικό Κέντρο 
Τεχνολογικής Καινοτομίας στον Αγροδασικό Τομέα, με την υποστήριξη της CONFAGRI  

 

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ – Ανάδειξη της στρατηγικής ευφυούς γεωργίας του 
έργου LIFE GAIA Sense για τη βελτίωση της εφαρμογής των 

καλλιεργητικών πρακτικών στην εκδήλωση με τίτλο “Η νέα ΚΑΠ 
και Καινοτομία στον Αγροτικό Τομέα” 

 

 

Στην εκδήλωση με τίτλο “Η νέα ΚΑΠ και Καινοτομία στον Αγροτικό Τομέα” που 
πραγματοποιήθηκε στις 9 Αυγούστου 2021 στην πόλη Pinhel της Πορτογαλίας, 
αναδείχθηκαν οι στόχοι και η στρατηγική ευφυούς γεωργίας του έργου LIFE GAIA Sense. 
Η εκδήλωση συνδιοργανώθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο τηςPinhel, τον εταίρο του 

έργου CONFAGRI, την INOVA+ και το έργο Greenlight. Πιο συγκεκριμένα, η CONFAGRI 

παρουσίασε το έργο LIFE GAIA Sense ως μια καινοτόμο γεωργική λύση για τη βελτίωση 

της εφαρμογής των καλλιεργητικών πρακτικών. 

https://inova.business/en/
https://capgreenlight.eu/
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ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ – Η πρόοδος του LIFE GAIA Sense παρουσιάστηκε 
στην εκδήλωση “Η εφαρμογή της νέας ΚΑΠ και της Καινοτομίας 

στον αγροτικό τομέα” 

 
Στις 30 Ιουλίου 2021 ο κ. António Baião, εκπρόσωπος του εταίρου του έργου CONFAGRI, 
παρουσίασε το αντικείμενο, τους στόχους και τα μέχρι τώρα αποτελέσματα του έργου LIFE 
GAIA Sense στην εκδήλωση “Η εφαρμογή της νέας ΚΑΠ και της Καινοτομίας στον αγροτικό 
τομέα” που πραγματοποιήθηκε στο κτήριο της Επαγγελματικής Σχολής και Αγροτικής 
Ανάπτυξης της πόλης Serpa της Πορτογαλίας. Η εκδήλωση συνδιοργανώθηκε από την 
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CONFAGRI, τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Beja e Brinches, την Αγροτική Τράπεζα του 
Guadiana,, την εταιρεία INOVA+ και το έργο Greenlight. 

 

 
 

 
 

https://www.confagri.pt/
http://coopbejabrinches.pt/web/
https://inova.business/en/
https://capgreenlight.eu/
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ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ – Παρουσίαση των στόχων και των αποτελεσμάτων 

του LIFE GAIA Sense στην εκδήλωση με τίτλο SFCOLAB 

International Wednesday 

 

 

Στις 30 Ιουνίου 2021, οι στόχοι και τα μέχρι τώρα αποτελέσματα του έργου LIFE GAIA 
Sense παρουσιάστηκαν στη μηνιαία εκδήλωση «SFCOLAB International Wednesday» 
από τον κ. Domingos Godinho εκπρόσωπο της CONFAGRI, εταίρου του έργου. Η 
θεματολογία της εκδήλωσης ήταν «Ευφυής γεωργία: Ανάγκη ή Πολυτέλεια – Από την 
οπτική του παραγωγού», ενώ παρέστησαν καταξιωμένοι ομιλητές και δόθηκε η ευκαιρία 
να συζητηθούν και να αναλυθούν οι νέες προκλήσεις της Ευφυούς Γεωργίας, καθώς και οι 
δυνατότητες συνεργασίας διεθνών χρηματοδοτικών εργαλείων. 

  

https://www.linkedin.com/in/domingos-godinho-3619293b/?originalSubdomain=pt
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Για περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να δείτε εδώ 

ΕΛΛΑΔΑ – Παρουσίαση στο συνέδριο Harmo20, των 
ατμοσφαιρικών επιπτώσεων από την εφαρμογή του gaiasense, 

στο οποίο στηρίζεται το LIFE GAIA Sense 

 
Στις 16 Ιουνίου 2021, το έργο LIFE GAIA Sense παρουσιάστηκε στο 20o Διεθνές Συνέδριο 
για την Εναρμόνιση με το Μοντέλο της Ατμοσφαιρικής Διασποράς για Κανονιστικούς 
Σκοπούς (Harmo20) με την εισήγηση «Μεθοδολογία μοντελοποίησης για την αξιολόγηση 

των ατμοσφαιρικών επιπτώσεων από την εφαρμογή της ευφυούς γεωργίας» από τον Δρ. 
Φώτιο Μπάρμπα, Καθηγητή και Εξειδικευμένο Ερευνητή Μηχανικό – CFD στο Εργαστήριο 
Μετάδοσης Θερμότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής (ΕΜΘΠΜ) του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Το συνέδριο αυτό, αποτελεί μέρος μιας σειράς 
διεθνών συνεδρίων Εναρμόνισης www.harmo.org τα οποία θέτουν προς συζήτηση θέματα 
μοντελοποίησης ατμοσφαιρικής διασποράς για ρυθμιστικούς σκοπούς σύμφωνα με τις 
οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ποιότητα του αέρα και βελτίωσης της 
«κουλτούρας μοντελοποίησης» τόσο στην Ευρώπη όσο και σε διεθνές επίπεδο.  
 
Για περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να δείτε εδώ 

 

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ – Παρουσίαση του αντικειμένου του LIFE GAIA 
Sense στην Εθνική Αγροτική Έκθεση της Πορτογαλίας 

 

Η εκδήλωση της Εθνικής Γεωργικής Έκθεσης (FNA 21) για το 2021, η οποία θεωρείται ως 

η σπουδαιότερη γεωργική έκθεση της Πορτογαλίας πραγματοποιήθηκε από τις 9 έως και 

τις 13 Ιουνίου, 2021 στην πρωτεύουσα της αγροτικής επαρχίας Ribatejo, Santarém. Η 

https://pt.sfcolab.org/iew
https://harmo20.ut.ee/
https://www.meng.auth.gr/special_lb_teaching_/%ce%bc%cf%80%ce%ac%cf%81%ce%bc%cf%80%ce%b1%cf%82-%cf%86%cf%8e%cf%84%ce%b9%ce%bf%cf%82/
http://www.harmo.org/
https://harmo20.ut.ee/node/25471
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CONFAGRI ως εταίρος του έργου LIFE GAIA Sense συμμετείχε με περίπτερο σε κεντρικό 

σημείο του χώρου της έκθεσης και ενημέρωσε τους παρευρισκόμενους για το έργο μέσω 

της διανομής φυλλαδίων και απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις.  

Το παρόν στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Εθνικό Κέντρο Αγροτικών 

Εκθέσεων και Αγορών (CNEMA) έδωσαν τόσο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Marcelo 

Rebelo de Sousa, όσο και οι υπουργοί Γεωργίας και Οικονομίας. 

Περισσότερες πληροφορίες εδώ  

 

https://lifegaiasense.eu/el/paroysiasi-life-gaia-sense-stin-agro-diethnis-emporiki/
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ΚΥΠΡΟΣ – Παρουσίαση της συμβολής του έργου LIFE GAIA Sense 
στην προστασία του περιβάλλοντος και στην υποστήριξη των 

μοντέλων Κυκλικής Οικονομίας στη Διημερίδα με τίτλο «LIFE και 
Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» 

 

 
 

Υπό την αιγίδα του έργου LIFE Cyclamen & την Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων 
Κύπρου (OEB) διοργανώθηκε στις 13 και 26 Μαΐου 2021 η Διημερίδα με τίτλο «LIFE και 

https://www.facebook.com/LIFECyclamen/?__cft__%5b0%5d=AZXbQAp7rF322N4wdQSPsvfdCyUIO8mjtLgdU7jqJdIwXcoz1gRkYw2y6XneDPX-Vbz_2IbsXG5YHUIQpfhjm6K4guvEbHOh17pnz34z4-RRGz_55nrGLRbM1RcQKgO9cwC3TLCjrh9j5sBWVdLut4wr&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/oebcy/?__cft__%5b0%5d=AZXbQAp7rF322N4wdQSPsvfdCyUIO8mjtLgdU7jqJdIwXcoz1gRkYw2y6XneDPX-Vbz_2IbsXG5YHUIQpfhjm6K4guvEbHOh17pnz34z4-RRGz_55nrGLRbM1RcQKgO9cwC3TLCjrh9j5sBWVdLut4wr&__tn__=kK-R
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Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις». Σκοπός της διοργάνωσης ήταν η ενημέρωση των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων – μελών της ΟΕΒ – σχετικά με το Πρόγραμμα LIFE καθώς και 
για τα οφέλη που μπορούν να προκύψουν από το εν λόγω χρηματοδοτικό εργαλείο. 
 
Ανάμεσα στους προσκεκλημένους ομιλητές - εκπροσώπους των Μικρομεσαίων 
Επιχειρήσεων  που εδράζονται εκτός Κύπρου, ήταν και οι κ.κ. Βασίλης Πυργιώτης, 
Υπεύθυνος Διαχείρισης Έργων και Βασίλης Πρωτονοτάριος, Υπεύθυνος Εξωστρέφειας & 
Δικτύωσης, εκπροσωπώντας τη NEUROPUBLIC, συντονίστρια εταιρεία του έργου LIFE 
GAIA Sense, περιγράφοντας την έως σήμερα εμπειρία τους από τη συμμετοχή τους στο 
έργο LIFE GAIA Sense και αναλύοντας πώς η χρήση των καινοτόμων υπηρεσιών ευφυούς 
γεωργίας μπορεί να συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος και στην υποστήριξη 
των μοντέλων Κυκλικής Οικονομίας (CE). Τέλος, αναφέραν πώς η NEUROPUBLIC 
επωφελήθηκε από το συγκεκριμένο το χρηματοδοτικό εργαλείο της ΕΕ. 

 

 
 

 
 

 

ΕΛΛΑΔΑ – Ο ρόλος των υπηρεσιών ευφυούς γεωργίας gaiasense 
παρουσιάστηκε στην ημερίδα «Το πρόγραμμα LIFE και οι ΜΜΕ: 

Προκλήσεις για βιώσιμες επιχειρηματικές λύσεις» 

https://www.linkedin.com/in/vasilis-pyrgiotis/
https://www.linkedin.com/in/vprot/
https://www.neuropublic.gr/
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Διαδικτυακή Θεματική Ημερίδα με τίτλο: «Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα LIFE και 

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις: Προκλήσεις για βιώσιμες επιχειρηματικές λύσεις με έμφαση 

στην προστασία του περιβάλλοντος», διοργανώθηκε την Τρίτη 23 Μαρτίου 2021 από το 

Πράσινο Ταμείο, το Ελληνικό Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, την Ελληνική 

Ομάδα Δράσης για το Πρόγραμμα LIFE, σε συνεργασία με το Skywalker.gr υπό την αιγίδα 

της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ), ώστε 

να ενδυναμωθεί η νεοφυής επιχειρηματικότητα. Η Διαδικτυακή Θεματική Ημερίδα 

αποτέλεσε μέρος μιας ολοκληρωμένης πρωτοβουλίας, που επικεντρώνεται στη 

δυνατότητα αξιοποίησης του Ευρωπαϊκού Χρηματοδοτικού Προγράμματος LIFE από 

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ), προκειμένου να αντιμετωπιστούν σύγχρονες 

προκλήσεις και να αναπτυχθούν κύκλοι εργασιών εστιασμένοι στην προστασία του 

περιβάλλοντος.  

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας, ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Έργων της NEUROPUBLIC Βασίλης 

Πυργιώτης παρουσίασε το έργο LIFE GAIA Sense και συγκεκριμένα τον ρόλο των υπηρεσιών 

ευφυούς γεωργίας gaiasense, οι οποίες αναπτύσσονται και εφαρμόζονται στο πλαίσιο του έργου LIFE 

GAIA Sense, με σκοπό την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της γεωργίας. 

  

https://prasinotameio.gr/
https://www.linkedin.com/company/ypen/
https://www.skywalker.gr/
https://www.gsevee.gr/
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ΕΛΛΑΔΑ – Παρουσίαση του LIFE GAIA Sense στο κεντρικό δελτίο 

ειδήσεων του Περιφερειακού Τηλεοπτικού Σταθμού της 

Πελοποννήσου, Mesogeios Tv 

 

  
Στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Περιφερειακού Τηλεοπτικού Σταθμού της 

Πελοποννήσου, Mesogeios Tv παρουσιάστηκαν από τον κ. Γιάννη Πάζιο, Γενικό 

Διευθυντή του Αγροτικού Συνεταιρισμού "Ένωση Μεσσηνίας", τόσο το αντικείμενο όσο και 

οι στόχοι του έργου LIFE GAIA Sense. Το βίντεο με τίτλο «Η Ένωση Μεσσηνίας συμμετέχει 

στο πρόγραμμα ευφυούς γεωργίας LIFE GAIA Sense» περιγράφει τις υπηρεσίες ευφυούς 

γεωργίας που μπορεί να προσφέρει το έργο στους παραγωγούς του πρωτογενούς τομέα 

για την ενίσχυση της γεωργικής παραγωγής και της βιωσιμότητας». 

Μπορείτε να παρακολουθήσετε το βίντεο εδώ 
 

https://www.mesogeiostv.gr/
https://www.linkedin.com/in/ipazios/
https://enosimessinias.business.site/
https://www.youtube.com/watch?v=CJeH0vFpeBI
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ΕΛΛΑΔΑ – Σημαντικά αποτελέσματα του LIFE GAIA Sense σχετικά 

με την ποιότητα του αέρα παρουσιάστηκαν στο 6ο Διεθνές 

Συμπόσιο για την Πράσινη Χημεία, την Αειφόρο Ανάπτυξη και την 

Κυκλική Οικονομία 

 

 

Τον Σεπτέμβριου του 2020, ο εταίρος του έργου LIFE GAIA Sense, Αριστοτέλειο 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), και συγκεκριμένα ο Δρ. Γιώργος Τσέγας, 

Επιστημονικός Συνεργάτης στο Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας και Περιβαλλοντικής 

Μηχανικής (ΕΜΘΠΜ), παρουσίασε το έργο ως ομιλητής 6ο Διεθνές Συμπόσιο για την 

Πράσινη Χημεία, την Αειφόρο Ανάπτυξη και την Κυκλική Οικονομία που 

πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά. Στο εν λόγω επιστημονικό συμπόσιο ο Δρ. Γιώργος 

Τσέγας  με την παρουσίαση υπό τον τίτλο “Περιβαλλοντικές πτυχές της ευφυούς γεωργίας: 

εκτίμηση της ποιότητας του αέρα και κλιματολογικές επιπτώσεις” παρουσίασε την 

αξιολόγηση των αποτελεσμάτων τα οποία έχουν προκύψει κατά τη διάρκεια υλοποίησης 

του έργου LIFE GAIA Sense. 

ΕΛΛΑΔΑ – Παρουσίαση των εφαρμογών του LIFE GAIA Sense που 

συμβάλλουν στη Μοντελοποίηση της Διασποράς Ατμοσφαιρικών 

Ρύπων στο 12ο Διεθνές Συνέδριο Ποιότητας Αέρα 

https://www.auth.gr/
https://www.auth.gr/
https://www.linkedin.com/in/georgios-tsegas-82988460/?originalSubdomain=gr
http://lab.web.auth.gr/auth-labs/%CE%B5%CE%BC%CE%B8%CF%80%CE%BC/
http://lab.web.auth.gr/auth-labs/%CE%B5%CE%BC%CE%B8%CF%80%CE%BC/
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Το Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής (ΕΜΘΠΜ) του 

Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του εταίρου του έργου, 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) διοργάνωσε στις 9 με 13 Μαρτίου 2020, 

σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Hertfordshire της Αγγλίας, το «12ο Διεθνές 

Συνέδριο Ποιότητας Αέρα – Επιστήμη και Εφαρμογή (Air Quality 2020)».  

Η Δρ. Ευαγγελία Φράγκου, Επιστημονικός Συνεργάτης στο ΕΜΘΠΜ, συμμετείχε ως 

ομιλήτρια στο Συνέδριο με την εισήγηση «Καινοτόμος Μοντελοποίηση Διασποράς 

Ατμοσφαιρικών Ρύπων με τη χρήση Εφαρμογών Ευφυούς Γεωργίας στο πλαίσιο του 

προγράμματος EU LIFE GAIA Sense» 

Αξίζει να σημειωθεί ότι υπήρξαν και ειδικές συνεδρίες για διάφορα εξόχως επίκαιρα 

ζητήματα που σχετίζονται με τις πηγές και εκπομπές ατμοσφαιρικής ρύπανσης, τη 

διαχείριση ποιότητας του αέρα, την ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση μοντέλων σε 

τοπικές και παγκόσμιες κλίμακες, την ποιότητα του αέρα και μετεωρολογικές προβλέψεις 

και κλιματικές αλληλεπιδράσεις, με αισθητήρες και προσομοιώσεις μοντέλων ποιότητας 

αέρα  όπως και πολλά άλλα. 

 

Πληροφορίες σχετικά με το έργο 

 

https://www.herts.ac.uk/
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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  τη 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 τη χρήση εισροών (άρδευση, λιπάσματα, φυτοφάρμακα κ.λπ.) 

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

Μεγαλύτερη έμφαση δίνεται στη μείωση της κατανάλωσης των πόρων μέσω 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 
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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 
 

 


