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«After Life» Ενηµερωτικό ∆ελτίο του προγράµµατος LIFE-BIODELEAR

«Η αντιµετώπιση της µύγας της Μεσογείου µε ένα καινοτόµο
και φιλικό προς το περιβάλλον ελκυστικό µε τη χρήση

µιας ολοκληρωµένης στρατηγικής διαχείρισης δια επιβλαβείς οργανισµούς»

Στο όγδοο Newsletter του προγράµµατος LIFE-BIODELEAR παρουσιάζονται οι κυριότερες διαχει-

ριστικές δράσεις κατά τον πρώτο χρόνο µετά την ολοκλήρωσή του. Οι ενέργειες που πραγµατο-

ποιήθηκαν αφορούν κυρίως δράσεις προβολής και ενηµέρωσης, καθώς και τεχνικά έντυπα τα 

οποία δηµιουργήθηκαν από την ερευνητική οµάδα του έργου.

Το ευρωπαϊκό συγχρηµατοδοτούµενο πρόγραµµα LIFE-BIODELEAR, µία ένωση δυνάµεων από το 

Ινστιτούτο Εδαφολογίας του ΕΛΓΟ-∆ΗΜΗΤΡΑ, το Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, το Αριστοτέλειο 

Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης και το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, ολοκληρώθηκε στις 

25 Οκτωβρίου 2019. Κατά τη διάρκεια του πρώτου χρόνου µετά τη λήξη του, η προσπάθεια αντι-

µετώπισης της µύγας της Μεσογείου (Ceratitis capitata) µε το ελκυστικό Biodelear συνεχίστηκε 

δυναµικά. Στο όγδοο κατά σειρά Newsletter παρουσιάζονται τα τεχνικά έντυπα που δηµιούργησε, 

σχεδίασε και σύνταξε η ερευνητική οµάδα του προγράµµατος LIFE-BIODELEAR. 
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After-Life Communication Plan

Με σκοπό την ενηµέρωση των ενδια-
φερόµενων µελών του προγράµµατος, 
για τα επόµενα του βήµατα, η ερευνη-
τική οµάδα προχώρησε στη δηµιουρ-
γία, σύνταξη και σχεδίαση του εντύπου 
After-Life Communication Plan. Στο 
έντυπο αυτό παρουσιάζονται συνοπτι-
κά όλες οι δράσεις διάχυσης των απο-
τελεσµάτων του έργου που πραγµατο-
ποιήθηκαν κατά τη διάρκειά του, 
καθώς και οι µελλοντικές δράσης της 
ερευνητικής οµάδας.
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Policy Makers Reports

Η ερευνητική οµάδα του έργου LIFE-BIODELEAR προχώρησε την σχεδίαση, δηµιουργία και σύνταξη 
µίας σειράς εντύπων µε οµάδα- στόχο τους υπεύθυνους  χάραξης  πολιτικής.  
∆ηµιουργήθηκαν δύο τεχνικά έντυπα:

1. Απλοποιηµένη έκθεση για τους υπεύθυνους χάραξης 
πολιτικής σχετικά µε τα αποτελέσµατα της περιβαλλοντι-
κής παρακολούθησης και των ληφθέντων αποτελεσµά-
των.

Στο έντυπο αυτό παρουσιάζεται  η διαδικασία παρακολού-
θησης των περιβαλλοντικών δεικτών που ακολουθήθηκε  
κατά τη διάρκεια του έργου, µε στόχο την  επίτευξη  περι-
βαλλοντικής βιωσιµότητας και ανάκτησης του οικοσυστή-
µατος.

Η Ολοκληρωµένη Στρατηγική ∆ιαχείρισης της µύγας της 

Μεσογείου µε το καινοτόµο ελκυστικό Βιοδέλεαρ παρου-

σιάστηκε σε ένα απλοποιηµένο οδηγό σε αγρότες και όχι 

µόνο. Ο απλοποιηµένος οδηγός µεταφράστηκε σε πέντε 

διαφορετικές γλώσσες µεσογειακών χωρών (ελληνικά, 

αγγλικά, ιταλικά, ισπανικά και γαλλικά).

2. Απλοποιηµένη έκθεση για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής σχετικά µε τα κοινωνι-
κο-οικονοµικά αποτελέσµατα του έργου LIFE-BIODELEAR.

Το  συγκεκριµένο έντυπο αυτό παρέχει όλες τις σχετικές πληροφορίες 

στους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων ώστε κατανοήσουν το έργο, 

τους στόχους τους και την επίτευξή τους, ενώ εστιάζει κυρίως στα 

αποτελέσµατα τα οποία προέκυψαν έπειτα από τη µελέτη κοινωνικών 

παραµέτρων, την οικονοµική ανάλυση και την ολοκλήρωση του σχεδί-

ου εµπορευµατοποίησης του καινοτόµου ελκυστικού Biodelear.


