
 

 

  

Το έργο 

Το έγο Life IGIC 

στοχεύει στην 

ανάπτυξη “Πράσινων” 

ή “Οικολογικών”, 

υποδομών (ΠΥ) 

καθώς και 

υποστηρικτικών 

αειφόρων μεθόδων 

καλλιέργειας σε 

πιλοτικούς ελαιώνες, 

στην δυτική Μεσσαρά, 

νότια Κρήτη.  

Ο κύριος στόχος του 

έργου είναι η 

ανάπτυξη ενός 

δικτύου ΠΥ το οποίο 

θα παίξει επιδεικτικό 

ρόλο σε περιφερειακό, 

εθνικό και Ευρωπαϊκό 

επίπεδο, βοηθώντας 

ταυτόχρονα την 

διατήρηση της 

βιοποικιλότητας, 

ενισχύοντας τις 

υπηρεσίες που 

προσφέρουν τα 

αγροοικοσυστήματα 

και παρέχοντας τη 

βάση για την 

επανασύνδεση των 

υφιστάμενων 

προστατευόμενων 

φυσικών περιοχών. 

 

Το έργο "Life IGIC" οδεύει στο 2ο έτος του, με 

σημαντικές δραστηριότητες για την εγκατάσταση και 

προώθηση των Πράσινων Υποδομών σε Αγροτικά 

Οικοσυστήματα  

 Καλως ήρθατε στο 2ο ενημερωτικό δελτίο του Life IGIC! To παρόν τεύχος παρέχει μια ανασκόπηση των 

δραστηριότητες που πραγματοποίησαν οι δικαιούχοι του έργου εντός της τρέχουσας περιόδου. Το έργο 

Life IGIC υλοποιείται στα πλαίσια του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης LIFE+ “Φύση & 

Βιοποικιλότητα”, με αριθμό σύμβασης LIFE16 NAT/GR/000575 και διάρκεια 5 ετών, εώς το 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η τοποθεσία του έργου βρίσκεται στη δυτική Μεσσαρά, νότια του νομού Ηρακλείου Κρήτης, και 

περιβάλλεται από περιοχές Natura 2000, οι οποίες χαρακτηρίζονται από σημαντική κοινωνικο-οικονομική, 

πολιτιστική, οικολογική και γεωργική αξία. Η αλλαγή χρήσης γης των τελευταίων δεκαετιών προς μια 

εντατική μορφή γεωργίας, οδήγησε σε μείωση των φυτικών και ζωικών ειδών και σε απώλεια των 

οικοτόπων τους, με σημαντικές συνέπειες στη συνολική βιοποικιλότητα.                             

o  

“Βελτίωση πράσινων 

υποδομών σε αγροτικά 

οικοσυστήματα: 

Επανασύνδεση φυσικών 

περιοχών μέσω 

αντιμετώπισης του 

κατακερματισμού οικοτόπων” 
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Ανάπτυξη Πράσινων Υποδομών σε πιλοτικούς ελαιώνες της περιοχής του έργου  

Εφαρμογή αειφόρων καλλιεργητικών πρακτικών από τους παραγωγούς  

Ακολουθώντας τα καθήκοντα που προβλέπονται 

στην επιμέρους δράση C.1.2 του έργου, έχουν 

ξεκινήσει να εφαρμόζονται βιώσιμες γεωργικές 

πρακτικές κατά τη τρέχουσα καλλιεργητική 

περίοδο, από τους διαχειριστές των πιλοτικοών 

ελαιώνων του έργου, σε συνεχή συνεννόηση με 

τους εταίρους του έργου. 

Οι πρακτικές περιλαμβάνουν i) τη βιώσιμη 

διαχείριση εδάφους (μη καλλιέργεια, καλλιέργεια 

σε λωρίδες), ii) Φυτά κάλυψης, με μείγματα 

συμπεριλαμβανομένων ψυχανθών, iv) 

Φυτοπροστασία συμπεριλαμβανομένου του 

αποκλεισμού ή ορθολογικής χρήσης των 

συνθετικών φυτοπροστατευτικών ουσιών. v) 

Διαχείριση υπολειμμάτων κλαδέματος, 

μειώνοντας ή εξαλείφοντας την καύση των 

υπολειμμάτων, και τη χρήση τους για την αύξηση 

της γονιμότητας του εδάφους (ενσωμάτωση 

υπολλειμάτων στο έδαφος). 

Κύρια δραστηριότητα της Δράσης C.1 του Life 

IGIC είναι η ανάπτυξη στοιχείων Πράσινης 

Υποδομής σε πιλοτικούς ελαιώνες της περιοχής 

του έργου. Αυτό έχει ήδη ξεκινήσει με τη φύτευση 

αρκετών φυτικών ειδών τα οποία αναμένεται να 

ενισχύσουν την αποκατάσταση και αναβάθμιση 

υφιστάμενων και νέων ενδιαιτημάτων, την 

παροχή καταφυγίων και θέσεων φωλεοποίησης 

για στοχευόμενα είδη και τα θηραματά τους και 

την αύξηση της φέρουσας ικανότητας των 

βιοτόπων. 

Ήδη έχουν εγκατασταθεί εκατοντάδες φυτά 

ειδών-στόχων, συμπεριλαμβανομένων 

δένδρων, θάμνων, πολυετών βοτάνων και 

ενδημικών ειδών σε επιλεγμένα σημεία των 

πιλοτικών ελαιώνων σε άμεση επικοινωνία με 

τους ελαιοκαλλιεργητές.  

Νέα από το πεδίο :  Πράσινες υποδομές & αειφόρες καλλι εργητικές πρακτικές !  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στις 26 Νοεμβρίου 2018, παρουσιάστηκε το έργο σε φοιτητές του 

Πανεπιστημίου Κρήτης / Τμήμα Κοινωνιολογίας (Ρέθυμνο), κατά την 

επίσκεψή τους στις Αρχάνες Ηρακλείου. Η παρουσίαση 

πραγματοποιήθηκε από τον Δρ. Γκισάκη σχετικά με τη σημασία του 

για την αγροτική ανάπτυξη και την κλιμάκωση των Πράσινων 

Υποδομών στις αγροτικές περιοχές, σε περιφερειακό και εθνικό 

επίπεδο. Οι φοιτητές έδειξαν γνήσιο ενδιαφέρον σχετικά με τους 

στόχους και τα αποτελέσματα του έργου. 

Παρουσίαση του έργου σε φοιτητές του Πανεπιστημίου 

Κρήτης   

Παρουσίαση του Life IGIC σε φοιτητές του ΜΑΙΧ  

Στις 4 Φεβρουαρίου 2019, το έργο παρουσιάστηκε στους φοιτητές του 

διεθνούς προγράμματος MSc "Susatainable Agriculture" στο 

Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων (CIHEAM-MAICh). Η 

παρουσίαση  επικεντρώθηκε, εκτός από το πλαίσιο του έργου, στα 

οφέλη για σκοπούς διατήρησης της βιοποικιλότητας και στην ενίσχυση 

του λειτουργικού / ωφέλιμου τμήματος της αγροβιολογικής ποικιλότητας 

σε Μεσογειακά αγροοικοσυστήματα. 

Στις 15-16 Ιανουαρίου 2019, ο συντονιστής του έργου Ε. 

Καμπουράκης και ο Δρ Β. Γκισάκης συμμετείχαν στο Focus Group 

"Παράσιτα και ασθένειες της ελιάς", που οργανώθηκε από την EIP-

AGRI. Παρουσιάστηκε το πλαίσιο του έργου Life IGIC και πολλές 

από τις δραστηριότητές του, και η θετική του επίδραση στον έλεγχο 

των παρασίτων στο αγροβοικοσύστημα της ελιάς 

Focus Group του EIP-AGRI για τους εχθρούς & ασθένειες 

της ελιάς, Λισσαβόνα, Πορτογαλία  

Ραδιοφωνική συνέντευξη για το έργο Life IGIC 

Στις 26 Φεβρουαρίου 2019, ο συντονιστής του έργου, Ε. Καμπουράκης 

έδωσε συνέντευξη στο ραδιοφωνικό σταθμό ΣΚΑΙ Δίκτυο 100,3 στην 

εκπομπή "Πες το κι έτσι". Παρουσίασε το έργο Life IGIC και το 

ενδιαφέρον που αυτό έχει για το κοινό, ειδικά για θέματα αγροτικής 

ανάπτυξης, σε περιοχές όπως η Κρήτη. 

Δραστηριότητες διάδοσης & προώθησης :  Εξαπλώνοντας τη φήμη…  

https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/pests-and-diseases-olive-tree
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/pests-and-diseases-olive-tree
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en


 

 

Συνάντησης της Ομάδας Ενδιαφερομένων Μερών στην 

περιοχή του έργου  

Στις 4 Νοεμβρίου 2018 πραγματοποιήθηκε συνάντηση της ομάδας 

ενδιαφερομένων μερών με i) παραγωγούς που συμμετέχουν στο έργο 

και ii) εκπρόσωπους τοπικών φορέων. Η συνάντηση 

πραγματοποιήθηκε στην περιοχή του έργου (Σίβας, Δήμος Φαιστού, 

νότιο Ηράκλειο). Παρουσιάστηκαν αρκετές πτυχές του έργου, 

προκειμένου να γίνει κατανοητό στην τοπική κοινότητα καθώς και 

ευρήματα και περαιτέρω ενέργειε για την εκπλήρωση των στόχων του 

ενώ συζητήθηκαν τρόποι με τους οποίους μπορούν να συμμετέχουν ή 

να υποστηρίζουν τους στόχους του Life IGIC. 

Ερχόμενη  εκδήλωση :  2ο  Ευρωπαϊκό  Φόρουμ 

Αγροοικολογίας , 26-28 Σεπτεμβρίου  2019, Ηράκλειο  

Μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 

εγκαταστάσεις του έταίρου του έργου ΤΕΙ Κρήτης, σχετικά με την 

Αγροοικολογία. Το 2ο Ευρωπαϊκό Φόρουμ Αγροοικολογίας, το οποίο 

διοργανώνεται από την Agroecology Europe, αναμένεται να 

προσελκύσει εκατοντάδες συμμετέχοντες. Φυσικά, οι συνεργάτες του 

έργου Life IGIC υποστηρίζουν ενεργά την οργάνωση του Φόρουμ! 

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: 

agroecologyeuropeforum.eu  

Dissemination & promotion activit ies: Spre ading the word…  

Θέλετε να μαθετε περισσότερα για το Life IGIC; 

Σαρώστε το κωδικό QR με το κινητό σας ή 

επισκεφτείτε τα μεσα δικτύωσης μας! 

http://www.agroecology-europe.org/
http://www.agroecologyeuropeforum.eu/

