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Περίληψη  
H ορθή χρήση του νερού άρδευσης αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική προτεραιότητα σε 
εθνική κλίμακα, αφενός γιατί η ανάπτυξη του γεωργικού τομέα είναι αλληλένδετη με την  
αποτελεσματική διαχείριση των υδατικών πόρων, αφετέρου γιατί η γεωργία αποτελεί τον 
σημαντικότερο καταναλωτή νερού στην Ελλάδα με τάσεις αύξησης των αναγκών άρδευσης 
αλλά και του ρυπαντικού φορτίου τα επόμενα χρόνια.  Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο γεωργικός 
τομέας στην Ελλάδα θα επηρεαστεί στο σύνολό του λόγω της αλλαγής του κλίματος, θα 
πρέπει να ληφθούν μέτρα προσαρμογής για τον μετριασμό των επιπτώσεων. Στο πλαίσιο 
αυτό, παρακάτω θα σας παρουσιάσω εν συντομία την τρέχουσα κατάσταση των υδατικών 
πόρων στην Ελλάδα καθώς και μέτρα βέλτιστης διαχείρισης του νερού στη γεωργία μέσω 
βιώσιμων αγρονομικών πρακτικών και νέων τεχνολογιών με παράδειγμα εφαρμογής την 
Κρήτη. Αρκετά από τα στοιχεία που θα παρουσιαστούν είναι βασισμένα στο 
επικαιροποιημενό άρθρο ανασκόπησης των υδατικών πόρων της Ελλάδας το οποίο 
δημοσιεύτηκε στο υψηλού δείκτη απήχησης επιστημονικό περιοδικό «Science of the Total 
Environment»  Kourgialas, N.N. (2021). A critical review of water resources in Greece: The key role of 
agricultural adaptation to climate-water effects.  Science of the total Environment. 775,145857. 
https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.145857 
 
Η προστασία και η ολοκληρωμένη διαχείριση των υδάτινων πόρων στην Ελλάδα διέπονται 
από την Οδηγία Πλαίσιο για τα Νερά (WFD), 2000/60 / ΕΚ, (Water Framework Directive  -
WFD). Το Ελληνικό Υπουργείο περιβάλλοντος, ενέργειας και κλιματικής αλλαγής  - Τhe Greek 
Ministry of the Environment, Energy, and Climate Change (YPEKA) - είναι ο συντονιστής 
φορέας για τη διαχείριση και υλοποίηση της WFD στην Ελλάδα. Βασική απαίτηση της οδηγίας 
για τα ύδατα (WFD) είναι η συστηματική καταγραφή και παρακολούθηση, σε εθνική κλίμακα, 
των ποσοτικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών των υδάτινων πόρων. Με βάση τα δεδομένα 
παρακολούθησης των υδατικών πόρων, θα πρέπει να εφαρμοστούν και να 
επικαιροποιηθούν τα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμού (The River Basin 
Management Plans) για όλες τα υδατικά διαμερίσματα (the water districts) της Ελλάδας, τα 
οποία και αποτελούν τα εργαλεία εφαρμογή της WFD. Τα σχέδια διαχείρισης λεκανών 
απορροής αναθεωρούνται και επικαιροποιούνται κάθε έξι χρόνια. Τα πρώτα εγκεκριμένα 
Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών απορροής ποταμού για τις 14 υδατικά διαμερίσματα της 
Ελλάδας υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του 1ου Κύκλου Διαχείρισης, (2009-2015), ενώ ο 2ος 
Κύκλος Διαχείρισης αφορά την περίοδο από το 2016 έως το 2021.  
 
Οι υπόγειοι υδατικοί πόροι αποτελούν την κύρια πηγή προμήθειας νερού στην Ελλάδα με 
ποσοστό κοντά στο 70%. Τα ποσοστά κατανάλωσης νερού που σχετίζονται με τη γεωργία 
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κυμαίνονται μεταξύ 11% και 92% ανάλογα το υδατικό διαμέρισμα, με μια μέση τιμή να είναι 
74%, υποδεικνύοντας ότι η γεωργία είναι ο μεγαλύτερος καταναλωτής νερού στην Ελλάδα. 
Κυρίως τα υδατικά διαμερίσματα της Θεσσαλίας, των νησιών του Αιγαίου, της Δυτικής 
Μακεδονίας και της Κεντρικής Μακεδονίας αντιμετωπίζουν προβλήματα όσο αφορά την 
ποσότητα των υπόγειων υδάτων. Για τα υπόλοιπα υδατικά διαμερίσματα, η πλειονότητα των 
υπόγειων υδάτων είναι σε καλή ποσοτική κατάσταση. 
 
Το δίκτυο παρακολούθησης των υπόγειων υδάτων είναι πολύ πιο πυκνό από ότι το 
αντίστοιχο δίκτυο επιφανειακών υδάτων. Οι δράσεις παρακολούθησης των επιφανειακών 
υδάτων στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχουν ενταθεί προκειμένου να είμαστε σύμφωνοι 
με τους στόχους και τις προϋποθέσεις που θέτει  η WFD, αν και σε ορισμένα επιφανειακά 
υδατικά συστήματα η ποιότητα αλλά και η οικολογική κατάσταση παραμένει Άγνωστη. 
 
Η πλειοψηφία των επιφανειακών υδάτινων σωμάτων (water bodies) ανήκει στην κατηγορία 
της καλής χημικής κατάστασης με μερικές σπάνιες εξαιρέσεις κυρίως στα υδατικά 
διαμερίσματα της Ανατολικής Μακεδονίας, της Κεντρικής Μακεδονίας και της Θράκης.  
Η χημική κατάσταση των υπόγειων υδάτων είναι σε καλή κατάσταση. Εξαίρεση αποτελούν 
τα υπόγεια ύδατα στις παράκτιες περιοχές της Ελλάδας λόγω του φαινομένου διείσδυσης 
θαλασσινού νερού (salt water intrusion) και σε ορισμένες ηπειρωτικές περιοχές της Ελλάδας 
λόγω ρύπανσης κυρίως από την εφαρμογή χημικών λιπασμάτων. 
 
Στην Ελλάδα, στο εγγύς μέλλον, αναμένεται αύξηση των αναγκών χρήσης νερού τόσο για 
άρδευση όσο και για τουριστική χρήση. Επιπρόσθετα, οι υδάτινοι πόροι στην Ελλάδα 
φαίνεται να επηρεάζονται ιδιαίτερα από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. 
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την έκθεση IPCC 2014, οι μέσες ετήσιες θερμοκρασίες καθώς και 
η εξατμισοδιαπνοή στην Ελλάδα είναι πιθανό να αυξηθούν περισσότερο από τον παγκόσμιο 
μέσο όρο, ειδικά όσον αφορά τις μέγιστες θερμοκρασίες του καλοκαιριού. Πιο επιρρεπείς σε 
φαινόμενα ξηρασίας φαίνεται να είναι τα υδατικά διαμερίσματα της Αττικής, της Ανατολικής 
Στερεάς Ελλάδας, της Ανατολικής Πελοποννήσου, των Νήσων του Αιγαίου (ιδιαίτερα 
Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα), καθώς και η Κρήτη (ειδικά η ανατολική Κρήτη).  
 
Η μέση τιμή της ετήσιας εδαφικής διάβρωσης - απώλειας εδάφους από το νερό (soil erosion 
by water) για την Ελλάδα εκτιμάται σε 4.19 t ha-1yr-1. Οι μεγαλύτερες μέσες τιμές 
εμφανίζονται στα υδατικά διαμερίσματα της Ηπείρου, της Δυτικής Στερεάς Ελλάδας και της 
Κρήτης (> 7 t ha-1yr-1). 
 
Περίπου το 29,3% του αγροτικού τομέα στην Ελλάδα βρίσκεται σε περιοχές επιρρεπείς σε 
πλημμύρες [περίοδος επαναφοράς 50 ετών (50-year flood return period)]. Οι πεδινές 
γεωργικές εκτάσεις που βρίσκονται στα υδατικά διαμερίσματα της Δυτικής και Βόρειας 
Πελοποννήσου, καθώς και στη Θεσσαλία και την Κεντρική Μακεδονία, είναι αρκετά 
επιρρεπείς σε φαινόμενα πλημμυρών. Επίσης, στην Ελλάδα προβλέπεται αύξηση των 
έντονων βροχοπτώσεων ειδικά την φθινοπωρινή περίοδο (έως 15%). 
 
Γενικότερα - Τα υδατικά διαμερίσματα των νησιών του Αιγαίου, η Κρήτη (ανατολικό τμήμα), 
η Αττική και η Θεσσαλία αναμένεται να επηρεαστούν περισσότερο από τις επιπτώσεις της 
κλιματικής αλλαγής σε σχέση με το νερό με μειωμένες αποδόσεις των καλλιεργειών, 
μεγαλύτερο κίνδυνο ξηρασιών και/ή πλημμυρών, απώλεια αγροτικής γης, μείωση της 
διαθεσιμότητας νερού και υποβάθμιση των υδάτινων πόρων (επιφανειακά και υπόγεια 
ύδατα). 
Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σχετίζονται με το αυξανόμενο επίπεδο των 
συγκεντρώσεων του ατμοσφαιρικού CO2. Τα τρέχοντα ερευνητικά στοιχεία δείχνουν ότι η 



αύξηση του CO2 ενδέχεται να έχει πολυσύνθετες  επιπτώσεις στον γεωργικό τομέα, ειδικά 
σε περιοχές με μεσογειακό κλίμα. Αρκετές καλλιέργειες αναμένεται να παρουσιάσουν 
μεγαλύτερους ρυθμούς αύξησης της βιομάζας και της παραγωγικότητας τους, ενώ άλλες 
δείχνουν να μην επηρεάζονται θετικά. Επίσης, οι υψηλότερες συγκεντρώσεις CO2 δύναται 
να συμβάλλουν στην ανάπτυξη των ζιζανίων, αυξάνοντας τον ανταγωνισμό για νερό και 
θρεπτικά συστατικά. Στην Ελληνική επικράτεια υπάρχουν μελέτες που επικεντρώνονται στις 
επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος στην απόδοση διαφόρων καλλιεργειών. Σε αυτές τις 
μελέτες, η εκτιμώμενη απόδοση των καλλιεργειών  βασίζεται σε κλιματικά μοντέλα και 
μοντέλα αγρονομικής προσομοίωσης των διαφορετικών σταδίων ανάπτυξης των 
καλλιεργειών σε διάφορες γεωργικές περιοχές της Ελλάδας, καταγράφοντας την χωρική 
διάσταση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.  Με βάση αυτές τις μελέτες, ο αγροτικός 
τομέας στην Ελλάδα στο σύνολό του φαίνεται να επηρεάζεται αρνητικά λόγω της κλιματικής 
αλλαγής.  
Λόγω των συνολικών συνεπειών εξαιτίας των κλιματικών συνθηκών στην Ελλάδα, θα πρέπει 
να ληφθούν μέτρα προσαρμογής για τον μετριασμό των επιπτώσεων που σχετίζονται με το 
νερό. Επίσης, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής στην Ελλάδα θα πρέπει να δώσουν 
προτεραιότητα στα μέτρα προσαρμογής που συμβαδίζουν με την αύξηση της 
αποδοτικότητας χρήσης νερού.  Τέτοια μέτρα θα μπορούσαν να είναι:  
 
Εκσυγχρονισμός δικτύων άρδευσης & πολιτικές ογκομετρικής τιμολόγησης νερού 
Ο εκσυγχρονισμός και η συντήρηση των αρδευτικών δικτύων θα πρέπει να συνοδεύεται από 
σύγχρονες μεθόδους υπολογισμού των αναγκών άρδευσης (άρδευση ακριβείας). Σε 
γεωργικές περιοχές με περιορισμένα υδατικά αποθέματα, θα πρέπει να υιοθετείται η 
ελλειμματική άρδευση (deficit irrigation). Επιπρόσθετα, οι αρμόδιες υπηρεσίες θα πρέπει να 
εξετάσουν πολιτικές ογκομετρικής τιμολόγησης νερού, με στόχο τον έλεγχο της χρήσης του 
σε περίπτωση υπερβολικών πρακτικών άρδευσης. Η ογκομετρική τιμολόγηση θα πρέπει να 
παρέχει κίνητρα ή αντικίνητρα  για όσους έχουν λογική ή ακραία κατανάλωση νερού, 
αντίστοιχα. 
 
Ορθές γεωργικές πρακτικές σε δενδρώδεις καλλιέργειες για την εξοικονόμηση νερού  
Στο πλαίσιο του έργου LIFE 14 CCA/GR/000389-Agroclimawater, ποσοτικοποίηθηκαν οι 
επιδράσεις της εφαρμογής ορθών γεωργικών πρακτικών σε δενδρώδεις καλλιέργειες για την 
εξοικονόμηση νερού. Παρακάτω παρουσιάζονται αποτελέσματα που αφορούν ορθές 
γεωργικές πρακτικές που εφαρμόστηκαν σε αγροτεμάχια ελιάς στην Κρήτη, με συντονιστή 
της συγκεκριμένης δράσης το Ινστιτούτο Ελιάς Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου του 
Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού (ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ).  
Αναλυτικότερα, κάθε ένα από 20 αγροτεμάχια μελέτης (10 στη Δυτική και 10 στην Ανατολική 
Κρήτη) χωρίστηκε σε δύο τμήματα [Μάρτυρας  και Εφαρμογή]. Στο τμήμα της «Εφαρμογής», 
έκτασης 2 στρεμμάτων, εφαρμόστηκαν προτεινόμενες ορθές γεωργικές πρακτικές, ενώ στο 
άλλο τμήμα του αγροτεμαχίου ο παραγωγός εφάρμοζε τον παραδοσιακό τρόπο 
καλλιέργειας. Ενδεικτικά αναφέρουμε πρακτικές που εφαρμόστηκαν από την επιστημονική 
ομάδα του Ινστιτούτου και είχαν στόχο την εξοικονόμηση νερού, όπως το χειμερινό και 
θερινό κλάδεμα (το δεύτερο σημαντικό για την εξοικονόμηση νερού με τη μείωση της 
διαπνοής του φυτού με αφαίρεση της λαίμαργης βλάστησης), αφαίρεση ζιζανίων με 
χορτοκοπή στο τέλος της άνοιξης, θρυμματισμός των προϊόντων του κλαδέματος (υγιής 
βραστοί) ώστε το υπόλειμμα να μένει στο έδαφος δημιουργώντας στρώμα που μειώνει την 
εξάτμιση του νερού του εδάφους, ψεκασμός της κόμης των ελαιόδεντρων με καολίνη 
(αδρανές υλικό που μένει πάνω στο φύλλωμα τη θερινή περίοδο και μειώνει σημαντικά  τη 
διαπνοή του φυτού, ενώ με τις πρώτες βροχές του φθινοπώρου απομακρύνεται φυσικά από 
το φύλλωμα), τοποθέτηση σε στρατηγικά σημεία επικλινών αγροτεμαχίων φυσικών 
εμποδίων (π.χ., πέτρες εντός ελαιόδιχτων) για την μείωση της εδαφικής διάβρωσης και της 



επιφανειακής απορροής κατά τη διάρκεια του χειμώνα, συμβάλλοντας στην αποθήκευση του 
βρόχινου νερού στο έδαφος για μετέπειτα αξιοποίηση κατά τους κρίσιμους μήνες της άνοιξης 
και του καλοκαιριού.  
Οι πρακτικές εφαρμόστηκαν για 3 χρόνια 2017, 2018, 2019. Το 2017 χαρακτηρίζεται ως μια 
μέση χρονιά όσον αφορά τις κλιματικές συνθήκες, ενώ ήταν ο πρώτος χρόνος εφαρμογής, με 
αναμενόμενη μικρή επίδραση στην παραγωγικότητα. Αντίθετα, το 2018 καταγράφηκε 
σημαντική αύξηση της παραγωγής, > 50%, παρότι ήταν μια πολύ ξηρή χρονιά για την Κρήτη. 
Το 2019 ήταν ένα ιδιαίτερα υγρό έτος, με πολλές βροχές και πλημμύρες τον χειμώνα και 
ασυνήθιστα έντονη δακοπροσβολή το φθινόπωρο. Παρόλο που η φυτοπροστασία δεν 
περιλαμβανόταν στο πακέτο των εφαρμοζόμενων πρακτικών και επομένως επηρέασε 
αρνητικά τη συνολική παραγωγή των ελαιώνων, η αύξηση της παραγωγής ήταν > 35% σε 
σχέση με τον Μάρτυρα.  
Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου έργου, μελετήθηκαν διάφοροι δείκτες αποτελεσματικής 
χρήσης του νερού. Όλοι οι δείκτες έδωσαν συνολικά καλύτερα αποτελέσματα στα 
αγροτεμάχια των εφαρμογών σε σχέση με τον μάρτυρα. Συμπερασματικά θα μπορούσαμε 
να πούμε ότι στα 3 χρόνια των εφαρμογών, τα αποτελέσματα αναφορικά με την 
παραγωγικότητα ήταν πολύ θετικά δεδομένων των ακραίων κλιματολογικών συνθηκών 
(ξηρασία το 2018 - πλημμύρες το 2019).  
Επιπλέον, η επιλογή ποικιλιών / υποκειμένων ανθεκτικών σε ακραίες περιβαλλοντικές 
συνθήκες, δύναται να συμβάλλει στη σταθερότητα της απόδοσης ως μια χρήσιμη στρατηγική 
προσαρμογής ειδικά σε περιοχές που αντιμετωπίζουν προβλήματα έλλειψης νερού ή / και 
υψηλής αλατότητας αρδευτικού νερού.  

 
Επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένου νερού για αρδευτικούς σκοπούς  
Στην Ελλάδα, η δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης επεξεργασμένου νερού στη γεωργία 
περιορίζεται από το αυστηρό νομοθετικό πλαίσιο, καθώς και από τη χαμηλή αποδοχή λόγω 
οικονομικών, περιβαλλοντικών και δημόσιας υγείας ζητημάτων. Για να ξεπεραστούν αυτές 
οι δυσκολίες, πρόσφατα η ΕΕ πρότεινε κατευθυντήριες γραμμές για την 
επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων για άρδευση, καθορίζοντας 
ελάχιστες απαιτήσεις. Σε εθνικό επίπεδο, ορισμένες ενέργειες που θα μπορούσα να 
βοηθήσουν να ξεπεραστεί η απροθυμία των αγροτών να εφαρμόσουν επεξεργασμένο νερό 
για άρδευση θα μπορούσαν να είναι η ευαισθητοποίηση σχετικά με τα οφέλη από την 
εφαρμογή αυτής της πρακτικής και γενικότερα της κυκλικής οικονομίας, καθώς και η 
υποστήριξη μιας νέας τιμολογιακής πολιτικής για τη χρήση μη συμβατικών πηγών νερού για 
αρδευτικούς σκοπούς. 

 
Άρδευση & Νέες Τεχνολογίες στη Κρήτη  – Έργο DEFICIT (MIS: 5028242) 
Λαμβάνοντας υπόψη την κρισιμότητα της ορθής διαχείρισης του νερού άρδευσης στην 
Κρήτη, μια περιοχή που πλήττεται και θα αντιμετωπίσει σοβαρά προβλήματα σχετικά με τα 
υδατικά της αποθέματα, στο εγγύς μέλλον, παρακάτω θα σας παρουσιάσω κάποια από τα 
αποτελέσματα του έργου «Ολοκληρωμένο σύστημα λήψης αποφάσεων για την άρδευση 
καλλιεργειών σε επίπεδο Κρήτης με χρήση καινοτόμων τεχνολογιών» DEcision system For 
Irrigation in Crete based on Innovative Technologies - DE.F.I.C.I.T (Ερευνητικό έργο ΕΣΠΑ  /  
χρονική διάρκεια 2019 -2022) 
Ένα έργο εφαρμοσμένης έρευνας στην Κρήτη που πιστεύουμε ότι θα έχει πολύ σημαντικό 
αντίκτυπο στην ορθή διαχείριση του αρδευτικού νερού μέσω της χρήσης νέων τεχνολογιών. 
Δικαιούχοι του έργου:  

 ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ» - Ινστιτούτο Ελιάς Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου, Εργ. Υδατικών Πόρων & 
Αρδεύσεων (Συντονιστής) 

 ΙΤΕ - Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών, Εργ. Γεωφυσικής & Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης  
 Πολυτεχνείο Κρήτης – Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων  
 Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο – Σχολή Γεωπονίας  



Αντικείμενο του έργου είναι η δημιουργία ενός πρωτοποριακού συστήματος/πλατφόρμας 
ελεύθερης πρόσβασης για την άρδευση ακριβείας για κάθε αγροτεμάχιο σε όλη την Κρήτη. 

 Θα υπάρχει η δυνατότητα σε συγκεκριμένη τοποθεσία/αγροτεμάχιο (με συντεταγμένες) να 
γνωρίζουμε σε πραγματικό χρόνο τις αρδευτικές ανάγκες των καλλιεργειών. 

 Επίσης προτείνονται, λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε 
αγροτεμαχίου, κατάλληλες καλλιεργητικές πρακτικές και σενάρια προσαρμογής στη 
κλιματική αλλαγή με γνώμονα τη αύξηση της αποδοτικότητας χρήσης νερού. 
 
Επιπλέον, το εν λόγω πρωτοποριακό σύστημα, ενσωματώνει και αξιολογεί για κάθε 
αρδευτική περίοδο πληροφορίες σχετικά με τα υδατικά αποθέματα της κάθε περιοχής 
λαμβάνοντας υπόψη ιστορικά μετεωρολογικά δεδομένα καθώς και τις υπάρχουσες 
εγγειοβελτιωτικές υποδομές της κάθε περιοχής. Υποστηρίζει τη πρόσβαση σε σημαντικές 
πληροφορίες όπως συμβουλές και στρατηγικές προσαρμογής (π.χ. ελλειμματική άρδευση σε 
περιοχές με χαμηλά υδατικά αποθέματα).   
 
Για τον προσδιορισμό σε πραγματικό χρόνο των αρδευτικών αναγκών, απαιτείται:  
α) Ο χάρτης μηχανικής σύστασης του εδάφους  
Για την δημιουργία αυτού του χάρτη έγινε συνδυαστική χρήση τεχνολογιών επίγειας και 
δορυφορικής τηλεπισκόπησης που οδήγησε στο συσχετισμό φασματικών τιμών ανάκλασης 
δορυφορικών εικόνων με τις διάφορες μεταβλητές των εδαφοϋδατικών πόρων και της 
μηχανικής σύστασης του εδάφους.  
β) Μετεωρολογικά δεδομένα  
Η μετεωρολογική πληροφορία λαμβάνετε από το δίκτυο των μετεωρολογικών σταθμών της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης καθώς και μετεωρολογικών σταθμών του 
Αστεροσκοπείου και του Ινστιτούτου Ελιάς Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου σε όλη την 
Κρήτη. 
γ) Πληροφορία για το είδος της καλλιέργειας 
Χρήση της βάσης δεδομένων των αγροτεμαχίων του ΟΠΕΚΕΠΕ όπου προσδιορίζονται χωρικά 
οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις ανά είδος. 
Όλα τα παραπάνω χρησιμοποιούνται ως δεδομένα εισόδου σε μοντέλο προσδιορισμού 
αρδευτικών αναγκών σε επίπεδο αγροτεμαχίου για όλη την Κρήτη και ενσωματώνονται σε 
μια δυναμική και ελεύθερης πρόσβασης πλατφόρμας ενημέρωσης.  
 
Για την εν λόγο πλατφόρμα, μόλις τις προηγούμενες μέρες ολοκληρώθηκε το στήσιμο αυτής 
και βγήκε online (τώρα είμαστε στο στάδιο της τελικής επιβεβαίωσης και ελέγχου των 
αποτελεσμάτων), εντός του Σεπτεμβρίου 2021 θα αναρτηθεί/δημοσιοποιηθεί το link της για 
ελεύθερη πρόσβαση από όλους τους ενδιαφερόμενους χρήστες. Η πλατφόρμα θα είναι ένα 
ιδιαίτερα χρήσιμο εργαλείο όχι μόνο για μεμονωμένους παραγωγούς αλλά και ιδιωτικές 
επιχειρήσεις, φορείς διαχείρισης υδάτων π.χ. ΟΑΚ, τους 36 Τοπικούς Οργανισμούς Εγγείων 
Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) της Κρήτης, τους δήμων της Κρήτης, καθώς και από πλήθος γεωργικών 
συνεταιρισμών που δραστηριοποιούνται στην Κρήτη. 
 
Τέλος στο πλαίσιο της ενημέρωσης των τοπικών φορέων και παραγωγών σε θέματα ορθής 
χρήσης νερού άρδευσης το Ινστιτούτο Ελιάς Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου έχει εκδώσει 
ενημερωτικό φυλλάδιο σχετικά με τις υδατικές ανάγκες των κύριων καλλιεργειών της Κρήτης 
(ελιά, εσπεριδοειδή, αβοκάντο και αμπέλι) καθώς και πρακτικών ορθής χρήσης του νερού 
στη γεωργία. 
 
Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. 

 
 


