
Newsletter #6 

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 κυκλικής οικονομίας που έχουν 
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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 
  
Διοργάνωση ψηφιακής εκδήλωσης «LIFE GAIA Sense: Ευφυής Γεωργία για 

τη Βιωσιμότητα» 

Συναντήσεις/ εκδηλώσεις έργου 
 

8η Συνάντηση της ομάδας υλοποίησης του έργου, 3 και 4 Μαρτίου 2022 

 

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

ΕΛΛΑΔΑ – Παρουσίαση των αποτελεσμάτων του έργου, στον ραδιοφωνικό 
σταθμό  ΕΡΤ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 
 
ΕΛΛΑΔΑ – Δημοσιοποίηση 16 webinars σχετικά με την εφαρμογή υπηρεσιών 
ευφυούς γεωργίας για την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
 
ΙΣΠΑΝΙΑ – Παρουσίαση του LIFE GAIA Sense στην έκθεση AGROVID 
 
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ – Παρουσίαση του LIFE GAIA Sense στην  έκθεση 
“Portuguese Fair, OVIBEJA 
 
ΙΣΠΑΝΙΑ – Παρουσίαση του LIFE GAIA Sense στο συνέδριο EXPO 
FOODTECH FOOD4FUTURE 
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Τα πιο σημαντικά νέα 

 

Διοργάνωση ψηφιακής εκδήλωσης «LIFE GAIA Sense: Ευφυής 

Γεωργία για τη Βιωσιμότητα» 

 

Με τη συμμετοχή κορυφαίων εκπροσώπων θεσμικών και αντιπροσωπευτικών φορέων της ΕΕ 

πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 11 Μαΐου 2022 η ψηφιακή εκδήλωση LIFE GAIA Sense: 

Ευφυής Γεωργία για τη Βιωσιμότητα που διοργανώθηκε από την GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ με την 

υποστήριξη της FARM EUROPE στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου από το πρόγραμμα 

LIFE της ΕΕ έργου LIFE GAIA Sense.  

Ανοίγοντας την εκδήλωση, το Μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Paolo de Castro τόνισε 

ότι «έργα όπως το LIFE GAIA Sense είναι σημαντικά για τη στήριξη αγροτών και συνεταιρισμών, 

προκειμένου να διασφαλιστεί η παραγωγικότητα και η ποιότητα, να ενισχυθεί η 

ανταγωνιστικότητα και να μετριαστούν οι κλιματικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις».  

Το πρόγραμμα συνεχίστηκε με ομιλίες από τη Μαρία Σπυράκη, την Clara Aguilera και τον 

Alvaro Amaro, Μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από τις τρεις χώρες προέλευσης των 

εταίρων του έργου: Ελλάδα, Ισπανία και Πορτογαλία. Oι Ευρωβουλευτές μίλησαν για τον 

σύνθετο στόχο της βιωσιμότητας και τον καταλυτικό ρόλο της ψηφιοποίησης της γεωργίας στην 

επίτευξή του, αυξάνοντας ταυτόχρονα την αποτελεσματικότητα της παραγωγής και μειώνοντας 

το κόστος για τους αγρότες.  

«Οι προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν είναι η αύξηση της παραγωγικότητας και η 

ταυτόχρονη μείωση του αντικτύπου στους φυσικούς πόρους. Η ευφυής γεωργία μπορεί να 

https://www.c-gaia.gr/
https://www.farm-europe.eu/
https://lifegaiasense.eu/el/
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στηρίξει την ορθή λήψη αποφάσεων», εξήγησε παίρνοντας τον λόγο ο Humberto Delgado 

Rosa, Διευθυντής Βιοποικιλότητας στη Γεν. Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής. 

Στη συνέχεια, ο Βασίλης Πυργιώτης, Συντονιστής του LIFE GAIA Sense και Επικεφαλής 

Συγχρηματοδοτούμενων Έργων της NEUROPUBLIC, παρουσίασε τα αποτελέσματα που 

αντλήθηκαν κατά τη διάρκεια του έργου. Ειδικότερα, αναλύθηκε η εφαρμογή της ευφυούς 

γεωργίας σε 18 περιοχές στην Ελλάδα, την Ισπανία και την Πορτογαλία και σε εννέα είδη 

καλλιεργειών (ελιά, ροδάκινο, βαμβάκι, φυστίκι, πατάτα, βιομηχανική τομάτα, καρύδι, ακτινίδιο 

και σταφύλι).  

Για τη σημασία της βιοποικιλότητας και τον ρόλο του αγρότη στην προστασία και διατήρησή της, 

μίλησε ο Pierre Bascou, Διευθυντής Βιωσιμότητας στη Γεν. Διεύθυνση Γεωργίας & Ανάπτυξης 

της Υπαίθρου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο οποίος παρουσίασε τα διαθέσιμα εργαλεία της 

μελλοντικής Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) για τη στήριξη της πράσινης και ψηφιακής 

μετάβασης. 

Ο Daniel Azevedo, Διευθυντής Γεωργικών Προϊόντων, Εμπορίου & Τεχνολογίας στην COPA-

COGECA, υπογράμμισε ότι «η τεχνολογία πρέπει να προσφέρει ξεκάθαρα οφέλη στους 

αγρότες. Όλοι οι αγρότες πρέπει να έχουν πρόσβαση σε αυτήν».  

Τις ομιλίες έκλεισε ο Yves Madre, Πρόεδρος της FARM EUROPE που υποστήριξε ότι οι στόχοι 

της στρατηγικής «Από το Αγρόκτημα στο Πιάτο» πρέπει να επαναξιολογηθούν σύμφωνα με την 

τρέχουσα πραγματικότητα και ειδικότερα υπό το πρίσμα του αντικτύπου του πολέμου στην 

Ουκρανία. 

Περισσότερες πληροφορίες για την εκδήλωση μπορείτε να βρείτε εδώ.  

 

  

https://www.neuropublic.gr/
https://lifegaiasense.eu/el/life-gaia-sense-apotelesmata-amp-simantikes-apopseis-se/
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Συναντήσεις/ εκδηλώσεις έργου 

 
8η Συνάντηση της ομάδας υλοποίησης του έργου 4 Μαρτίου 2022 

 

 

Το 8ο meeting των εταίρων του έργου LIFE GAIA Sense πραγματοποιήθηκε με φυσική παρουσία 

στις 3 και  4 Μαρτίου του 2022.  H πρώτη ημέρα του meeting πραγματοποιήθηκε στον Πειραιά, 

στο ξενοδοχείο Θεοξένια. Τη δεύτερη ημέρα πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στους συνεργάτες μας 

που συμμετέχουν στην υλοποίηση του έργου στο νησί της Αίγινας. 

Στη συνάντηση συζητήθηκαν: 

 Η πορεία του έργου, τα αποτελέσματά του και οι εργασίες που έχουν ολοκληρωθεί από 

την έναρξή του καθώς και οι εργασίες που πρέπει να υλοποιηθούν κατά τη διάρκεια των 

3 επόμενων μηνών, 

 ο αντίκτυπος της πανδημίας του κορονοϊού στο έργο, 

 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. 

 

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/
https://asepop.gr/
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Το LIFE GAIA Sense σε 
εκδηλώσεις και μέσα ενημέρωσης 

σε όλη την Ευρώπη 
 

ΕΛΛΑΔΑ – Παρουσίαση των αποτελεσμάτων του έργου, στον  
ραδιοφωνικό σταθμό της ΕΡΤ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

 

Στο πλαίσιο διάδοσης των αποτελεσμάτων του έργου, ο κ. Βασίλης Πυργιώτης, συντονιστής 

του LIFE GAIA Sense και Επικεφαλής Συγχρηματοδοτούμενων Έργων της NEUROPUBLIC 

παραχώρησε συνέντευξη στον ραδιοφωνικό σταθμό της ΕΡΤ Κομοτηνής και στη δημοσιογράφο, 

κα Βασιλική Μαχαίρα.  

 

Κατά τη συνέντευξη τονίστηκε η σημασία της ευφυούς γεωργίας για την προστασία του 

περιβάλλοντος αλλά και της δύναμης της ενημέρωσης, καθώς αποτελεί το κύριο μέσο για την 

μεταστροφή της απροθυμίας των παραγωγών να αλλάξουν τους παραδοσιακούς και 

εμπειρικούς τρόπους λίπανσης, φυτοπροστασίας και άρδευσης που εφαρμόζουν. 

 

Περισσότερες πληροφορίες για τη συνέντευξη μπορείτε να βρείτε εδώ  

 
ΕΛΛΑΔΑ – Δημοσιοποίηση 16 webinars σχετικά με την εφαρμογή της 

ευφυούς γεωργίας για την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων 

https://www.neuropublic.gr/en/
https://lifegaiasense.eu/el/synenteyxi-k-pyrgioti-radiofoniko-stathmo-tis-ert-komotinis/
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Με σκοπό τη ανάδειξη της συμβολής της ευφυούς γεωργίας στην ελαχιστοποίηση των 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων, μέσα από την εφαρμογή της σε διαφορετικά είδη καλλιεργειών 

και σε διαφοροποιημένες μικροκλιματικές συνθήκες, δημιουργήθηκαν 16 διαφοροποιημένα 

webinars. Μέσω των εν λόγω webinars παρουσιάζονται τα δεδομένα που συλλέχθηκαν σε 18 

περιοχές στην Ελλάδα, την Πορτογαλία και την Ισπανία οι οποίες αφορούσαν εννέα είδη 

καλλιεργειών: ελιά, ροδάκινο, βαμβάκι, φυστίκι, πατάτα, βιομηχανική τομάτα, καρύδι και 

ακτινίδιο. 

 

Περισσότερες πληροφορίες για τα webinars μπορείτε να βρείτε εδώ  

 

ΙΣΠΑΝΙΑ – Παρουσίαση του LIFE GAIA Sense στην έκθεση AGROVID 
 

 
 

https://lifegaiasense.eu/el/16-diaforopoiimena-enimerotika-videos-vasei-ton-kalliergeion-ton/
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Ο Carlos Alberte από τη Vina Costeira, εταίρος του έργου LIFE GAIA Sense, συμμετείχε στην 

έκθεση AGROVID που πραγματοποιήθηκε από τις 22 έως τις 24 Μαρτίου 2022 στο Valladolid 

της Ισπανίας. Η εκδήλωση AGROVID αποτελεί σημαντικό γεγονός  για τους επαγγελματίες του 

κλάδου καθώς εκεί φιλοξενούνται όλα τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που σχετίζονται με την 

αμπελοκαλλιέργεια όπως: γεωργικά τρακτέρ, τρυγητές σταφυλιών, εξοπλισμός ψεκασμού, 

εφαρμογές ευφυούς γεωργίας για φυτοϋγειονομικά προϊόντα, καινοτόμες τεχνικές λίπανσης και 

άρδευσης, drones για γεωργία ακριβείας και κάθε είδους βοηθητικός εξοπλισμός για τον 

αμπελοοινικό τομέα. 

 

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο Carlos Alberte αναφέρθηκε στα οφέλη που μπορεί να 

αποκομίσει κάποιος από τη χρήση εφαρμογών ευφυούς γεωργίας, όπως αυτά αναδείχθηκαν 

μέσα από το έργο LIFE GAIA Sense. 
 

  

 
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ – Παρουσίαση του LIFE GAIA Sense στην έκθεση 

“Portuguese Fair, OVIBEJA 
 

 
 

Έχοντας ως κύριο σκοπό τη διερεύνηση της δυνατότητας κάλυψης των επισιτιστικών αναγκών του πλανήτη, 
από τις 21 έως τις 25 Απριλίου, 2022 πραγματοποιήθηκε στο Εκθεσιακό Πάρκο Beja, Manuel de Castro e 
Brito η 38η έκθεση Ovibeja. Στην έκθεση συμμετείχαν πάνω από 1.000 άτομα από όλο τον κόσμο και ειδικοί, 
αγρότες, επιχειρηματίες, φοιτητές και εκπρόσωποι εθνικών και κοινοτικών φορέων χάραξης πολιτικής, 
κλήθηκαν να απαντήσουν σε ουσιώδη ερωτήματα όπως: πώς να παράγετε με βιώσιμο τρόπο, πώς να 

https://costeira.wine/
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επωφεληθείτε από τις καινοτόμες λύσεις της επιστήμης παράγοντας περισσότερα και σε καλύτερη ποιότητα, 
πώς να ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος, για να 
διασφαλιστεί η διατροφική επάρκεια και ασφάλεια κ.ά. 
 
Η έκθεση προσελκύει ετησίως μεγάλο αριθμό ατόμων που ενδιαφέρεται να ενημερωθεί για τις νέες τάσεις 
και τις παγκόσμιές καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις του αγροτικού τομέα. Θεωρείται ως μια επιχειρηματική 
ευκαιρία και ένα σημαντικό ορόσημο στην ατζέντα μελών της κυβέρνησης, πολιτικών κομμάτων, 
διπλωματών και πολλών πορτογαλικών και διεθνών επιχειρηματικών εκπροσώπων. 
 
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, ο εταίρος του έργου CONFAGRI παρουσίασε τα αποτελέσματα που 
απορρέουν από το έργο LIFE GAIA Sense αλλά και τις εμπειρίες αγροτών οι οποίοι χρησιμοποιούν το 
εργαλείο ευφυούς γεωργίας του έργου – το gaiasense, σε έναν  ειδικά διαμορφωμένο χώρο- περίπτερο. 
Επίσης, η CONFAGRI είχε την ευκαιρία να συζητήσει με τους συμμετέχοντες στην έκθεση και να τους 
ενημερώσει σχετικά με το αντικείμενο του έργου αλλά και να απαντήσει στις σχετικές ερωτήσεις τους. 
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ΙΣΠΑΝΙΑ – Παρουσίαση του LIFE GAIA Sense  στο συνέδριο  EXPO 
FOODTECH FOOD4FUTURE 

 
Από τις 17 έως και τις 19 Μαΐου πραγματοποιήθηκε στο Bilbao της Ισπανίας, το Food 4 Future, 

ένα από τα κορυφαία και πιο σημαντικά Ευρωπαϊκά συνέδρια τεχνολογίας τροφίμων. 

Στο πλαίσιο του συνεδρίου  πραγματοποιήθηκαν  περίπου 170 συνεδριάσεις με περισσότερους 

από 400 εθνικούς και διεθνείς ομιλητές, 380 εταιρείες- εκθέτες και περισσότερους από 7.200 

εγγεγραμμένους επισκέπτες, γεγονός που καθιστά την εκδήλωση σημείο αναφοράς στον τομέα 

των τροφίμων και ποτών. 

Η εκδήλωση αποτέλεσε μια μοναδική ευκαιρία για τους συμμετέχοντες να ενημερωθούν  για τις 

εξελίξεις, τις τάσεις, τα νέα προϊόντα και τη σύγχρονη τεχνολογία που μετασχηματίζει την 

αλυσίδα αξίας της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών. 

Ο Carlos Alberte, εκπροσωπώντας τον εταίρο του έργου Vina Costeira, επιλέχθηκε να είναι ένας 

από τους κύριους ομιλητές στη θεματική με τίτλο «Αναζητώντας την αειφορία για τη μείωση των 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων», και μοιράστηκε την εμπειρία του για τη βιωσιμότητα και πώς 

μπορεί αυτή να επιτευχθεί μέσω της ευφυούς γεωργίας, παρουσιάζοντας τα αποτελέσματα του 

LIFE GAIA Sense. Ομιλητές στην ίδια θεματική ήταν και οι ακόλουθοι: 

 

– Carmen Gómez Acebo, Επικεφαλής του “Sustainability Coca Cola Europacific Partners” 

– Pablo Mazo, Διευθυντής Επικοινωνίας και Θεσμικών Σχέσεων, Heineken Ισπανίας 

– Harm van Deuren, Διευθύνων Σύμβουλος της “Stadshaven Bouwerij” 

– Aintzane Esturo, Τεχνικός Διευθυντής της διεθνούς ένωσης χυμών φρούτων και λαχανικών 

IFU 

 

https://www.expofoodtech.com/exhibit/exhibit-food4future/
https://costeira.wine/
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Με τη συμμετοχή του κατάφερε να κοινοποιήσει σε όλους τους παρευρισκόμενους 

περισσότερες λεπτομέρειες για την ευφυή γεωργία και το καινοτόμο σύστημα gaiasense 

που εφαρμόζεται μέσω του προγράμματος LIFE GAIA Sense καθώς και τη συμβολή του 

στη στήριξη της κυκλικής οικονομίας στη γεωργία. 

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  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 πόρων μέσω της Κυκλικής Οικονομίας, και 

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

των πόρων στον γεωργικό τομέα. 

 

 

 



12 
 

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 
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