
 

 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 
Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού 
Περιβάλλοντος , Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών & Ελέγχου Περιβάλλοντος και το Τμήμα 
Περιβάλλοντος) διοργανώνει στο πλαίσιο της Δράσης 6, Ημερίδα Ενημέρωσης και 
Ευαισθητοποίησης, με θέμα: Υδάτινοι πόροι και κλιματική αλλαγή. Η ημερίδα είναι 
ανοικτή, και απευθύνεται σε παραγωγούς, γεωπόνους, επιχειρηματίες του πρωτογενούς και 
δευτερογενούς τομέα, επιστήμονες, και γενικότερα στο ευρύ κοινό που ενδιαφέρεται για 
σχετικά θέματα. Η δράση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με 
τίτλο “ΚΑΡΛΑ κλίμα-γη-ύδωρ. Καινοτόμες δράσεις για την προσαρμογή στις επιπτώσεις της 
κλιματικής αλλαγής, με έμφαση στις χρήσεις γης και στη διαχείριση των υδάτινων πόρων”, 
και υλοποιείται από την ΚοινΣΕπ «Δράση και Ενέργεια” (Συντονιστής εταίρος), 
το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ,και τον Πολιτιστικό & Εξωραϊστικό Σύλλογο Κερασιωτών 
Πηλίου. 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΓΑΓΩΓΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ 
ΤΡΙΤΗ 21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023  

ΩΡΕΣ: 13:00-16:00 

 

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ 

 
Σχολή Γεωπονικών Επιστημών, Κεντρικό Αμφιθέατρο, Ισόγειο, Ανατολική Πτέρυγα 
 

Θεματικές Ενότητες Ημερίδας «Υδάτινοι πόροι και κλιματική αλλαγή» 
 

Εισαγωγή στην κλιματική αλλαγή 
Κλιματικά μοντέλα 
Εκτίμηση τάσεων 

Εκτίμηση μελλοντικών αναγκών άρδευσης στην περιοχή της Θεσσαλίας 
Επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στον αγροτικό τομέα και μέτρα προσαρμογής 
Διαχείριση υδάτινων πόρων στον αγροτικό τομέα και σχετικά μέτρα προσαρμογής 
Έργα υποδομής στον αγροτικό τομέα για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή 

 

Τίτλος έργου: "ΚΑΡΛΑ κλίμα-γη-ύδωρ. Καινοτόμες δράσεις για την προσαρμογή στις επιπτώσεις της 
κλιματικής αλλαγής, με έμφαση στις χρήσεις γης και στη διαχείριση των υδάτινων πόρων" 

Χρηματοδοτικό πρόγραμμα: Φυσικό περιβάλλον & καινοτόμες δράσεις 2021 
Άξονας: Δράσεις διαχείρισης φυσικού περιβάλλοντος, 

Μέτρο: Καινοτόμες δράσεις με τους πολίτες, 
Yπο-μέτρο A:«Α1. Κλιματική Αλλαγή» & A2. «Προστασία του Φυσικού Περιβάλλοντος» 

Προϋπολογισμός: 50.000€, Χρηματοδότηση: Πράσινο Ταμείο 
Δικαιούχος: Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας «Δράση & Ενέργεια»” 

 
 



 

 
Φωτογραφία κου Ξένου 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΗΜΕΡΙΔΑΣ 
Το ύδωρ, το νερό είναι ένας ανανεώσιμος αλλά περιορισμένος πόρος. Τα αποθέματα γλυκού 
νερού ανανεώνονται μέσω του υδρολογικού κύκλου, ωστόσο η διαθέσιμη ποσότητα νερού 
είναι περιορισμένη και η κατανομή του στον χώρο και τον χρόνο άνιση. Περαιτέρω 
περιορισμός στη διαθεσιμότητα του νερού δημιουργεί και η ρύπανσή του από 
ανθρωπογενείς δραστηριότητες (αστικές, βιομηχανικές, γεωργικές). Το νερό δεν είναι ένα 
εμπόρευμα, όπως όλα τα άλλα, όμως δεν αποτελεί και ένα δημόσιο αγαθό, στο οποίο η 
πρόσβαση μπορεί να είναι ανεξέλεγκτη. Απαιτεί συνετή διαχείριση, με στόχο την 
ικανοποίηση των πολλών και συχνά αντικρουόμενων χρήσεών του. Για την επίτευξη μιας 
συνετής διαχείρισης είναι απαραίτητη μια ολοκληρωμένη προσέγγιση που δεν αντιμετωπίζει 
τις εκάστοτε χρήσεις αποσπασματικά, αλλά σε αλληλεξάρτηση μεταξύ τους. Μια προσέγγιση 
που επί πλέον λαμβάνει σοβαρά υπόψη, όχι μόνο τις ανθρώπινες απαιτήσεις σε νερό, αλλά 
και τις απαιτήσεις των οικοσυστημάτων. 
Κλιματική αλλαγή είναι η συστηματική μεταβολή των κλιματολογικών μεταβλητών λόγω των 
αλλαγών στις περιβαλλοντικές συνθήκες αλλά και στις ανθρώπινες δραστηριότητες. Η 
κλιματική αλλαγή είναι μια από τις μεγαλύτερες απειλές που αντιμετωπίζει ο πλανήτης μας 
και ασκεί, μεταξύ των άλλων, σηµαντική πίεση στους επιφανειακούς και υπόγειους 
υδάτινους πόρους και στα οικοσυστήµατα. Οι επιδράσεις στη μελλοντική διαχείριση των 
υδάτινων πόρων είναι σημαντικές και αφορούν τη διαθεσιμότητα του νερού, τη χρήση του 
νερού στη γεωργία (αρδευτικές διεργασίες), την τροφοδοσία και ρύθμιση της ποιότητας των 
υπόγειων υδάτων, την αντιπλημμυρική προστασία, τη διαχείριση υγροβιότοπων. Είναι 
ιδιαίτερα σημαντικό να εκτιμηθεί η μελλοντική επίδρασή της στις διαθέσιµες ποσότητες 
νερού σε πολλές περιοχές του πλανήτη, όπως η λεκάνη της Μεσογείου. 

 

Τίτλος έργου: "ΚΑΡΛΑ κλίμα-γη-ύδωρ. Καινοτόμες δράσεις για την προσαρμογή στις επιπτώσεις της 
κλιματικής αλλαγής, με έμφαση στις χρήσεις γης και στη διαχείριση των υδάτινων πόρων" 

Χρηματοδοτικό πρόγραμμα: Φυσικό περιβάλλον & καινοτόμες δράσεις 2021 
Άξονας: Δράσεις διαχείρισης φυσικού περιβάλλοντος, 

Μέτρο: Καινοτόμες δράσεις με τους πολίτες, 
Yπο-μέτρο A:«Α1. Κλιματική Αλλαγή» & A2. «Προστασία του Φυσικού Περιβάλλοντος» 

Προϋπολογισμός: 50.000€, Χρηματοδότηση: Πράσινο Ταμείο 
Δικαιούχος: Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας «Δράση & Ενέργεια» 

 



ΗΜΕΡΙΔΑ

21.02.2023

ΩΡΕΣ 13:00 – 16:00

Τίτλος έργου: "ΚΑΡΛΑ κλίμα-γη-ύδωρ. 
Καινοτόμες δράσεις για την προσαρμογή στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, 

με έμφαση στις χρήσεις γης και στη διαχείριση των υδάτινων πόρων“

Χρηματοδοτικό πρόγραμμα: Φυσικό περιβάλλον & καινοτόμες δράσεις 2021
Άξονας: Δράσεις διαχείρισης φυσικού περιβάλλοντος

Φορέας Υλοποίησης

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

«Υδάτινοι Πόροι και Κλιματική Αλλαγή»

Μέτρο: Καινοτόμες δράσεις με τους πολίτες,
Yπο-μέτρο A: «Α1. Κλιματική Αλλαγή» & A2. «Προστασία του Φυσικού Περιβάλλοντος»

Προϋπολογισμός: 50.000€, Χρηματοδότηση: Πράσινο Ταμείο
Δικαιούχος: Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας «Δράση & Ενέργεια»”

Τοποθεσία:
Σχολή Γεωπονικών Επιστημών,

Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος,
Κεντρικό Αμφιθέατρο, Ισόγειο, Ανατολική Πτέρυγα
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