
 

 

  3ο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ 
ΔΕΛΤΙΟ                         

ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
Life IGIC 

 

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 2ο έτος του έργου Life IGIC έχει ήδη ολοκληρωθεί, 

εγκαθιδρώντας και προωθώντας Πράσινες Υποδομές 

και αειφόρες πρακτικές σε γεωργικά οικοσυστήματα 

της νότιας Κρήτης. 
Καλώς ήλθατε στο 3ο ενημερωτικό δελτίο της Life IGIC! Το τρέχον τεύχος, εξετάζει τις δραστηριότητες 

που έλαβαν οι δικαιούχοι του έργου, εντός της τρέχουσας και της επόμενης περιόδου. Η ζωή Η IGIC 

λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο του προγράμματος Life + της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Φύση & 

Βιοποικιλότητα», με αριθμό συμβολαίου LIFE16 NAT / GR / 000575 και διάρκειας 5 ετών. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η περιοχή του έργου βρίσκεται στη δυτική Μεσσαρά (νότια του Ηρακλείου Κρήτης), περιβάλλεται από 

προστατευόμενες περιοχές Natura 2000 και χαρακτηρίζεται από σημαντική κοινωνικοοικονομική, 

πολιτιστική, περιβαλλοντική και γεωργική αξία. Η αλλαγή χρήσεων γης στις τελευταίες δεκαετίες προς την 

εντατική καλλιέργεια οδήγησε σε μείωση των φυτικών και ζωικών ειδών και στην απώλεια ενδιαιτημάτων, 

με σημαντικές επιπτώσεις στη συνολική βιοποικιλότητα και τις οικολογικές συνθήκες της περιοχής. 

“Βελτίωση πράσινων 

υποδομών σε αγροτικά 

οικοσυστήματα: 

Επανασύνδεση φυσικών 

περιοχών μέσω 

αντιμετώπισης του 

κατακερματισμού 

οικοτόπων” 
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Εγκατάσταση ΠΟΥ φυτών σε πιλοτικούς ελαιώνες -  γύρος 2  

Εφαρμογή αειφόρων καλλιεργητικών πρακτικών από τους παραγωγούς  

Κατόπιν συνεχής διαβούλευσης με τους 

παραγγούς και για την εκπλήρωση των 

καθηκόντων που αναφέρθηκαν στην επιμέρους 

δράση C.1.2, μια σειρά αειφόρων γεωργικών 

πρακτικών εφαρμόζεται κατά τη διάρκεια της 

τρέχουσας περιόδου καλλιέργειας. Αυτές 

περιλάμβαναν ως επί το πλείστον i) τη βιώσιμη 

διαχείριση του εδάφους (μη-καλλιέργεια, 

καλλιέργεια ταινιών), ii) φυτά κάλυψης (iv) 

ορθολογική φυτοπροστασία, ή της ορθολογικής 

χρήσης συνθετικών φυτοπροστατευτικών ουσιών. 

v) Διαχείριση υπολειμμάτων κλαδέματος, 

μειώνοντας ή εξαλείφοντας την καύση 

υπολειμμάτων, που χρησιμοποιείται για την 

αύξηση της γονιμότητας του εδάφους 

(ενσωμάτωση καταλοίπων στο έδαφος). 

Ένας 2ος  γύρος φύτευσης φυτικών ειδών που 

σχετίζονται με τις πράσινες υποδομες έχει 

ξεκινήσει στην περιοχή του έργου. Επί του 

παρόντος εκατοντάδες δέντρα, θάμνοι, 

αρωματικά και άλλα πολυετή φυτά φυτεύτηκαν 

σε προσεκτικά επιλεγμένα σημεία των πιλοτικών 

ελαιώνων, σε συνεννόηση με τους 

ελαιοκαλλιεργητές 

Η ανάπτυξη στοιχείων "πράσινης υποδομής", 

όπως τα στοχευόμενα είδη φυτών στους 

πιλοτικούς ελαιώνες της περιοχής του έργου, 

αποτελεί βασική δραστηριότητα της Δράσης C.1 

Αυτά αναμένεται να ενισχύσουν την 

αποκατάσταση και την ενίσχυση των 

υφιστάμενων και νέων μικροοικονοτήτων με 

τητην παροχή καταφυγίων και τοποθεσιών 

φωλεοποίησης. 

Νέα από το πεδίο: Πράσινες υποδομές & αειφόρες καλλιεργητικές πρακτικές!  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εταίροι του LIFE IGIC συμμετείχαν στην Ομάδα Εστίαshw EIP-AGRI 

για τα Παράσιτα και ασθένειες της ελιάς. Κατά τη διάρκεια της 

συνάντησης της ομάδας της EIP Agri, που πραγματοποιήθηκε στο 

Ηράκλειο στις 18-19 Σεπτεμβρίου 2019, τα μέλη της επισκέφθηκαν 

την περιοχή του έργου και πιλότους ελαιώνες του έργου όπου 

μίλησαν με τους τοπικούς αγρότες για την προστασία των φυτών, 

Τουλάχιστον 15 ενδιαφερόμενοι από την Ιταλία, τη Γαλλία, την 

Ισπανία και την Πορτογαλία ενημερώθηκαν για το πλαίσιο και τις 

δραστηριότητες του έργου 

EIP-AGRI Ομάδα εστίασης σχετικά με την ελιά  

Συμμετοχή στο διεθνές συνέδριο  ICZEGAR 

Το έργο LIFE IGIC συμμετείχε στο Διεθνές Συνέδριο Ζωογεωγραφίας 

και Οικολογίας (Θεσς/νίκη, 23-265 Ιουνίου 2019). Στο πλαίσιο 

παρουσίασης της εργασίας «First data on Endogaean fauna of olive 

orchards in Crete, Greece», έγινε μία σύντομη παρουσίαση για το 

σκεπτικό και τους στόχους του, καθώς και αποτελέσματα από τις 

εργασίες του έργου. 

Το LIFE IGIC συμμετείχε στο φεστιβάλ «Γιορτή Γης» που 

διοργάνωσε ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αρκαλοχωρίου. Το ΠΚ-ΜΦΙΚ 

συμμετείχε με περίπτερο στην εκδήλωση στις 27 και 28 Ιουνίου, 

όπου και διέθεσε έντυπο υλικό των έργων LIFE που 

υλοποιεί/συμμετέχει μεταξύ των οποίων και το LIFE IGIC, καθώς 

επίσης πραγματοποιήθηκε και συζήτηση με τους ελαιοπαραγωγούς 

κατοίκους της περιοχής αλλά και με αρκετούς επισκέπτες. 

Φετιβάλ Γης , 27 και 28 Ιουνίου  2019 

Συνάντηση με την εξωτερική ομάδα παρακολούθησης  

Την Τρίτη 25 Ιουνίου 2019 πραγματοποιήθηκε η συνάντηση της 

επιστημονικής ομάδας του έργου LIFE IGIC με την Εξωτερική Ομάδα 

Παρακολούθησης (ΕΜΤ/ΝΕΕΜΟ) του έργου στις εγκαταστάσεις του 

Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου προκειμένου να συζητηθούν 

θέματα που αφορούν τις δράσεις και την πρόοδο του έργου. 

Δραστηριότητες διάδοσης & προώθησης  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2ο Ευρωπαϊκό Φόρουμ Αγροοικολογίας  

Το έργο LIFE IGIC παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια του 2ου Φόρουμ 

Αγροοικολογίας, 26-28 Σεπτεμβρίου 2019, στις εγκαταστάσεις του 

Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου στο Ηράκλειο. Κατά τη 

διάρκεια του Φόρουμ διοργανώθηκε workshop σχετικά με τις Πράσινες 

Υποδομές σε αγροοικοσύστημα των ελαιώνων καθώς και εκπαιδευτική 

εκδρομή στην περιοχή του έργου. Περισσότερα από 50 άτομα από 

διάφορες χώρες συμμετείχαν στην εκδρομή, συμπεριλαμβανομένων 

ακαδημαϊκών, φοιτητών, ΜΚΟ και αγροτών. 

16ο  Συνέδριο Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας  

Το έργο Life IGIC παρουσιάστηκε στο 16ο Πανελλήνιο Επιστημονικό 

Συνέδριο της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας (Αθήνα, 10-13 Οκτωβρίου 

2019). Στο πλαίσιο παρουσίασης εργασίας έγινε σύντομη παρουσίαση 

για το πλαίσιο και στόχους του έργου ενώ παρουσιάστηκαν και τα 

αρχικά αποτελέσματα από τις εργασίες του έργου. 

Δραστηριότητες διάδοσης & προώθησης  

18ο Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο  

Το Life IGIC παρουσιάστηκε στο 18ο Πανελλήνιο Εντομολογικό 

Συνέδριο (Κομοτηνή,15-18 Οκτωβρίου 2019). Στο πλαίσιο 

παρουσίασης πραγματοποιήθηκε παρουσίαση των στόχων του έργου 

καθώς και τα αρχικά αποτελέσματα από τις εργασίες του. 

EIP-AGRI workshop “Small is smart”  

Το έργο Life IGIC συμμετείχε στο EIP-AGRI’s workshop «Small is 

smart» – Καινοτόμες λύσεις για μικρές γεωργικές και δασικές 

εκμεταλλεύσεις, που πραγματοποιήθηκε στο Βουκουρέστι, Ρουμανία, 

29-30 Οκτωβρίου 2019. Ο Δρ. Βασίλης Γκισάκης, του Ελληνικού 

Μεσογειακού Πανεπιστημίου, παρουσίασε το έργο στους 

συμμετέχοντες του workshop. 



 

 
Δραστηριότητες διάδοσης & προώθησης  

Πανεπιστήμιο  Vic, Καταλονία , Ισπανία  

Παρουσιάση του έργου Life IGIC και των αρχικών αποτελέσματων του 

πραγματοποιήθηκε στις 28 Νοεμβρίου, σε συναδέλφους και φοιτητές 

του Universitat Central de Catalunya, Vic, Ισπανία (Έδρα 

Αγροοικολογίας & Τροφίμων), από τον Δρ. Βασίλη Γκισάκη. 

Origin Forum, Λωζάνη, Ελβετία  

Το έργο παρουσιάστηκε στο Forum Origin, Diversity & Territories, στη 

Λωζάνη, Ελβετία (4-6 Δεκεμβρίου), το οποίο και οργανώθηκε μεταξύ 

άλλων από το FAO-Ελβετία, το Fibl, το Biovision Foundation, το Slow 

Food κ.α. Πραγματοποιήθηκε παρουσίαση του έργου  και μοιράστηκε 

έντυπο υλικό στο workshop με τίτλο «Αγροοικολογία, βιολογική και 

πολιτισμική πολυμορφία σε γεωργικά και διατροφικά συστήματα» σε 

συμμετέχοντες από διάφορες χώρες της ΕΕ και παγκοσμίως, όπως η 

Γαλλία, η Ιταλία, η Κένυα, το Μεξικό, η Κένυα, η Γερμανία, 

Για περισσότερες πληροφορίες: https://origin-for-sustainability.org/en/  

Θέλετε να μαθετε περισσότερα για το Life IGIC; 

Σαρώστε το κωδικό QR με το κινητό σας ή 

επισκεφτείτε τα μεσα δικτύωσης μας! 

https://origin-for-sustainability.org/en/

